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                                                                                             Lab. 1المختبر اأヱل       

 Protozoaاﾝحيواヱات اابتدائية 
ي أو ابتدائي Protoمن مقطعين هما  Protozoa تشتق ﾞلمة ويعカي حيوان و بذﾟك تﾞون  zoaو  ويعカي أ゚و

يات أو  اﾝحيواヱات اابتدائيةاﾟترجمة اﾟحرفية ﾟلﾞلمة هذケ هي  ية و ﾟيس اابتدائيات أو اأ゚و أو اﾟحيواカات اأ゚و
 022-2.0تتراوح أطواﾟها أو أقطارها بين  Microscopicاأواﾟي. تضم هذケ اﾟمجموعة حيواカات مجهرية 

تュヱボ بكل الゅバヘليれゅ الحيヱيUnicellular  るيヱ るاحدة فボط لذا يسميゅヰ البバض تتألف ぺجسمゅヰ من خヤمايﾞرومتر. 

 ゅدد الخايバان متヱالحي ゅヰب ュヱボالتي يMetazoan. 

 るاابتدائي れゅانヱف الحيゅأصنClassification of Protozoa 

1-  るيヨحヤال ヅاأسوا れماゅح るらشعPhylum Sarcomastigophora  

 ゅヰاكわمゅب るらバゼلや ログه キやゲأف ゴيヨわت ュゅジボانゅب ゅيジレاج ゲثゅムわتヱ るكゲء حゅツعほك ゅヨヰيヤك ヱや ヅやヲأسや ヱや るبクゅムلや ュやギأقや

 やلゅレんئي.

2-   ゆاギاأه れماゅح るらشع Phylum Ciliophora 

 ゲثゅムわتヱ ينわヰبゅゼわم ゲتين غيやヲن ゅヰلヱ るكゲء حゅツعほك ゆやギأهや ヱや ヅやヲأسや ゅヰاكわمゅب るらバゼلや ログه キやゲأف ゴيヨわت

 ヤヨバيや るإقラやゲわ.اجジレيゅ بゅانや ュゅジボلゅレんئي ヱجジレيゅ ب

3-  るらكゲヨال るヨالق れاヱク وائغらال るらشعPhylum Apicomplexa 

 ュゅジボانゅب ゅيジレاج ゲثゅムわتヱ ゅヰツバらل ヵゲكグلや يجゼヨلや やギع ゆやギأهや ヱや ヅやヲأسや من ゅهヲヤガب るらバゼلや ログه キやゲأف ゴيヨわت

 パやヲأبや ينヲムわب ゅيジレجヱ ليヲトلやSpores. 

 Phylum Sarcomastigophoraشعるら حゅماれ اأسواヅ الヤحヨيる  أヱا:

:ゅヨين هわيヲنゅين ثわらバش るيヨエヤلや ヅやヲأسや れماゅح るらバم شツت 

 Sarcodina   Subphylumشや るらバلヨエヤيれゅ تエت  -1

 Subphylum Mastigophora ماや れأسヅやヲ شるらバ حゅتエت  -2

 

 Sarcodina   Subphylum  شعるら الヤحヨيれゅتحت 

ها طور خضري صغ ير وفجوات غذائية دون وجود فجوات حيواカات تقطن أمعاء اﾟفقريات واﾟافقريات ゚و
متقلصة وتتﾞون أغلبها أﾞياس. ويعتمد تصカيفها على ترتيب اﾞﾟروماتين اカﾟووي وحجم حبيبات ذﾟك اﾞﾟروماتين 

 وعلى موقع اカﾟوية في اカﾟماذج اﾟمصبوغة.
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 れゅانヱتتصف حي れتحれゅحميヤال るشعب  :るاآتي れゅヘلصゅب 

ヱ-  ًゅهميヱ ヱぺ ًゅذبゅك ゅقدم ポヤتمتPseudopodium  ヱهヱ ュفي الجس れبゅقع ثヱكثر ليس له مぺ ヱぺ ًاحداヱ
.ュرج الجسゅد خヱجヱز الغذاء المゅيد في احتجヘي ゅكم るالحرك るاسطヱ 

ヲ-  صفヱتヱ رة مستمرةヱبص るذبゅالك ュء اأقداゅヘاختヱ رヱヰظ ゆل بسبゅمتغيرة اأشك ゅヰمن るلبيゅالغ ュゅجسぺ
 .Amoeboid formهذه اأجسュゅ بأنぺ ゅヰميبيる الشكل 

ン- ュط الجسゅرجال من محゅء خゅبازمي بغش ベاذ رقي ュدバد ينヱجヱ يدヤالج Pellicle. 

ヴ- يتميز ュبازヱيتゅفي الس ゅヰضバب ヴال るボمنط ュبازヱاكت るボمنطヱ ュبازヱحين في اند ゆバتين تمييز يصゅه 
 .اآخر البバض في المنطボتين

1- ゅر أميبゅالزح Entamoeba histolytica 
 اﾟحيوان بطورين خضري ومتﾞيس.يصيب ااカسان واﾞﾟاب واﾟقطط واﾟقردة واﾟخカازير،يظهر  

 :るبゅقع اإصヱء مゅバامتداد اأم ヴヤعヱ るボء الدقيゅバدة في الجزء اأخير من اأمゅع ヵر الخضرヱيش الطバي
 .الغヤيظる ماصゅボً لヤغشゅء المخゅطي

 Amoebic dysentery  ヱや Amoebiasis تسبب هذケ اأميبا مرض اﾟزحار اأميبي اسュ المرض: 

 ヵر الخضرヱالطTrophozoite  

ヱ.  الشكل るيバااصب るذبゅالك ュاأقدا るاسطヱب るバز بحركته السريゅيمت 
ヲ.  ح قطره بينヱيتراヱヱ1-ン1  ヴقد يصل الヱ مترヱيكرゅد  01مヱدل بحدバلمゅلكنه بヱ مترヱيكرゅم

ヲ1 حمر ュد れゅكري ヴヤع るيヱゅح るالغذائي れاヱجヘال ،ュبازヱمتمّيز عن ااند ュبازヱمتر. ااكتヱيكرゅم
 حゅرヱ .ヵاسيمゅ في حゅلる الغゅئط الز

ン.  تشكلヱ ゆالتركي るيヤيصヱحヱ الشكل るيヱاة كرヱالنヱ/ヵ-ヱ/0 .ًゅريبボت ュقطر الجس 
ヴ. .るمتراصヱ るصغيرة منتظم るتينيゅمヱكر れゅمبطن من الداخل بحبيب ヵヱヱء النゅالغش 
ヵ. .قعヱالم るمركزيヱ صغيرة るيヱالن 

 Mature cyst النゅضج الكيس

ヱ- حヱبين الكيس قطر يترا ヵ-ヲ1 .مترヱيكرゅم  
ヲ-  عيالكيسゅاا ربヱنるيcyst  Quadrinucleated.  

ン- رヰتظ ュゅاأجس るتيديゅمヱكر Chromatoid التيヱ رة هيゅض عن عبバب ベئゅن الغذاء دقヱالمخز 
 .النゅヰيる مدヱرة قضيبيぺ るشكゅل ヱبشكل داكن بヱヤن
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 Life cycle الحيゅة دヱرة

ゅث عندمヱヤالغذاء يت ヱぺ ءゅس المゅأكيゅشرة بゅمب ヱぺ るاسطヱب れالحشرا ゅヰدة تصل فإنバالم ポゅهنヱ فバغاف يض 
 بバد Metacystic trophs تسمヴ صغيرة ぺفراد ثمゅنيる منه ヱتخرج الدقيるボ بゅأمゅバء الغاف هذا ヱيذゆヱ كيسال

 بバد. اأمゅバء بطゅنる مع تصبح عندمヱ ゅتتغدى الغヤيظる لأمゅバء تحمل اأفراد ヱهذه. اأربع لأنヱيる انボسぺ ュゅخر
ポثر ذلゅر تتكゅانشطゅب るنヱفراداً  مكぺ るل جديدة خضريヱيتح ゅヰضバال بヴ رヱليطرح متكيس ط  ًゅرجゅئط مع خゅالغ. 

يعتمد تشخيص ااصابة اابتدائية بأميبا اﾟزحار على وجود اﾟطور اﾟخضري أو : Diagnosisاﾝتشخيص 
ヱقد يستヤزュ اامر إستزراع المヱاد الغゅئطيる في ヱぺسゅط زرعيる لヤتأكد  .اﾟمتﾞيس أو ﾞليهما في غائط اﾟمصاب
ボريヘتヱ رゅالزح ゅميبぺ من るバطゅرة قヱزمه.بصヤا ت るيヱدぺ مريضヤل ヴطバن كي ا تヱلヱボال ゅميبぺ عن ゅヰ 

 Entamoeba coliأميبا اﾝقوﾝون  -2
ون من أﾞثر أميبات اأمعاء شيوعا في ااカسان وهي واسعة ااカتشار في ﾞل أカحاء اﾟعاﾟم وغاﾟبًا  تعد أميبا اﾟق゚و

وا تحلل اأカسجة  مؤاﾜلةﾟلتعفن، وهي ما تتواجد مع أميبا اﾟزحار اا أカها أﾞثر شيوعا مカها وذﾟك ﾟمقاومتها 
 مطلقًا تتغذى على اﾟبﾞتريا واﾟحيواカات اابتدائية واﾟخمائر وبعض خايا اﾟدم اﾟتي تصبح متيسرة ﾟها أحياカا.

يتواجد اﾟطور اﾟخضري في اﾟجزء اأعلى من اأمعاء اﾟغليظة في حين يتواجد طور ما قبل  موقع اإصابة:
 في اﾟجزء اأسفل من اأمعاء اﾟغليظة. Cyst وطور اﾞﾟيس Precystاﾞﾟيس 

 
  Trophozoiteاﾝطور اﾝخضري 

ة وأقدامه اﾞﾟاذبة قصيرة وعريضة. -0  بطيء اﾟح゙ر
 مايﾞرومتر.  12-01يتراوح قطرケ بين  -0
 ااﾞتوبازم قليل جدًا أو غير متميز عن ااカدوبازم. -3
カﾞها ذات موقع  -4 زي اカﾟواة ذات غشاء سميك واカﾟوية ﾞبيرة カوعا ما ゚و  عادة. Eccentricا م゙ر
 حبيبات اﾞﾟروماتين فهي ﾞبيرة وغير مカتظمة.  -1
اﾟجسم مملوء باﾟفجوات اﾟغذائية اﾟتي تحوي بﾞتريا وبعض اأحياء اﾟموجودة في اأمعاء وأحياカا ما  -6

 تتواجد ﾞريات دم حمر.

  Mature cyst اﾜﾝيس اヱﾝاضج
 مايﾞرومتر. 33-02يتراوح قطر اﾞﾟيس اﾟباﾟغ بين  -0

 .Octanucleated cyst اأカوية ثماカي اﾞﾟيس -0
اﾟوقت  وبمرو اﾟحطب حزمة تشبه حافات ذات ﾞ Chromatoidروماتيدية اأجسام تظهر -3

 .واضحة غير تصبح
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 :Diagnosisاﾝتشخيص 
من اﾟضروري جدًا تأﾞيد اﾟتشخيص باﾟتعرف على اﾟطور اﾟخضري أو اﾟطور اﾟمتﾞيس في اﾟغائط وعدم اﾟخلط  

 يه.ا تعطي ﾟلمريض أدوية غير ضرور مع أميبا اﾟزحار حتى 
 

Lab. 1: Entamoeba histolytica : Trophozoite  
 

                                                    

 
 
 
Entamoeba histolytica - Cyst 

 



 

0 

 

 
 
 

Entamoeba coli - Trophozoite 

 

Entamoeba coli – cyst 
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 Lab2                                                                   الثゅني                        المختبر 

るمゴالق るيヤاخギال るاقゴらال ゅらأمي    Endolimax nana        

تعيش هذケ اأميبا في اأمعاء اﾟغليظة ﾟإカسان واﾟقردة وبصورة رئيسة عカد مستوى اأعور  موقع اإصابة:
 متغذية على اﾟبﾞتريا وهي مؤاﾞلة ومカتشرة في ﾞل أرجاء اﾟعاﾟم.

 ﾝTrophozoiteطور اﾝخضري ا
 مايﾞرومتر.  02عادة أقل من  اعبارة عن أميبا دقيقة قطره -0
اأقدام اﾞﾟاذبة اﾟقصيرة وعريضة وتتحرك هذケ اأميبا بصورة بطيئة جدًا وهذا ما يعطي مبررًا  -0

 .ﾟInternal slug dwarfتسميتها   باﾟبزاقة اﾟداخلية اﾟقزمة 
زية اﾟموقع. اカﾟواة صغيرة ﾞروية أو شبه ﾞروية وتح -3 زية أو ام゙ر  وي カوية ﾞبيرة وم゙ر
 اﾟغشاء اカﾟووي غير مبطن من اﾟداخل بحبيبات ﾞروماتيカية.  -4

 Mature cyst اヱﾝاضج اﾜﾝيس
 تتميز اأﾞياس بشﾞلها اﾟبيضوي. -0

 تحتوي اأﾞياس اカﾟاضجة على أربع カوى غاﾟبا ما تتجمع في احد اﾟقطبين. -0

زية اﾟموقع، ﾞبيرة اﾟحجم، مカدمجة وغير  غاﾟبا Karyosomeتحتوي اカﾟواة على カوية   -3 ما تﾞون م゙ر
 ويﾞون اﾟغشاء اカﾟووي غير مبطن من اﾟداخل بحبيبات ﾞروماتيカية. مカتظمة، تتأﾟف من عدة فصوص

 تعﾞس ااصابة درجة. اإصابة تحصل ﾞﾟي اﾟماء أو اﾟغذاء مع يبتلع أن اﾟباﾟغ ﾟلﾞيس ابدااヱتقال:  أسلوب
 أن اا مرضية غير اأميبا هذケ أن من اﾟرغم وعلى. اﾟمجتمع في اﾟصحية تواﾟخدما اﾟصحي اﾟوعي درجة

 .ﾟلمرض اﾟمسببة باأحياء ااصابة فرص توفر على يدﾟل وجودها
 

 Dientamoeba fragilisاأميبا اﾝثヱائية اﾝهشة 

ى اأعور تعيش هذケ اأميبا في اأمعاء اﾟغليظة ﾟإカسان واﾟقردة وبصورة رئيسة عカد مستو  موقع اإصابة:
 متغذية على اﾟبﾞتريا وهي مؤاﾞلة ومカتشرة في ﾞل أرجاء اﾟعاﾟم.

 Trophozoiteاﾝطور اﾝخضري 
( في اأمعاء اﾟغليظة وا سيما مカطقة اأعور. يتغدى أساسًا على وهو اﾝطور اﾝوحيديعيش اﾟطور اﾟخضري )

ذﾟك يعد مؤاﾞًا غير ضار، يتميز:  اﾟفضات ゚و
 رومتر.مايﾞ 00-3يتراوح قطرケ بين  -0



 

Β 

 

  هカاك قدم وهمي واحد عريض. -0
% من هذケ أاميبات تمتلك カواتين يربطهما خويط واضح تحت اﾟمجهر اﾟضوئي. أما 62حواﾟي  -3

بقية اأفراد فتحتوي カواة واحدة ذات غشاء رقيق. في وسط اカﾟواة أو اカﾟواتين يوجد عカقود مﾞون من 
カوية. وقد ﾞان هカاك اعتقاد بأن اカﾟوية حبيبات ﾞروماتيカية غامقة اﾟصبغة احداها هي اﾟ 8-4تجمع 

 أي قابل ﾟلتﾞسر أو اﾟهش. Fragilisمتﾞسرة اﾟى تلك اأجزاء وبذﾟك أطلق عليها اسم 

 في اカﾟجاح من اأميبا هذケ تتمﾞن أن ويحتمل ﾞﾟيس، ااميبا هذケ تﾞوين ﾟعدم معروف غير :ااヱتقال أسلوب
 .Enterobius vermicularis اﾟدبوسية ﾞاﾟدودة اﾟمتطفلة اﾟخيطية اﾟديدان بيوض مع أو اﾟغذاء مع ااカتقال

 
 Iodamoeba bütschliiأميبا اﾝيود 

 واحد فقط وهو غير ممرض، يصيب ااカسان واﾟقردة واﾟخカازير. カوع ﾟ Iodamoebaلجカس
 اأمعاء اﾟغليظة وبدرجة أساس في مカطقة اأعور. موقع اإصابة:

 Trophozoiteاﾝطور اﾝخضري 
 مايﾞرومتر. 02-4ور اﾟخضري بين يتراوح قطر اﾟط -0

0-   ケبيرة محاطة بحبيبات تصطبغ بصورة فاتحة وتبدو هذﾞ ويةカ سبيًا وحويصلية وتحتويカ بيرةﾞ واةカﾟا
أカها هاﾟة تحيط باカﾟوية.   اﾟحبيبات ゙و

 Mature cyst اヱﾝاضج اﾜﾝيس
 في اﾟغاﾟب ﾞمثري اﾟشﾞل أو بيضوي أو غير مカتظم  -0
زية حتى تبدو باتصال مع محيط اカﾟواة وبذﾟك تأخذ اﾟحبيبات يحوي カواة واحدة، اカﾟوية تصبح ا -0 م゙ر

 اﾞﾟروماتيカية شﾞًا هاﾟيًا جزئه اﾟمقعر بموازاة اカﾟوية.
 هカاك فجوة ﾞاﾞوجيカية ﾞبيرة تصطبغ بلون مصفر مع اﾟيود ومカها مأخوذ اسم اﾟجカس. -3

ث يجب ابتاع اﾞﾟيس ﾟحصول تحصل ااصابة باﾟتلوث )ببراز ااカسان أو اﾟخカازير( حي :ااヱتقال أسلوب
 اﾟعدوى.
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Endolimax nana - Trophozoite 

 

Endolimax nana – Cyst 

 

Dientamoeba fragilis – Trophozoite 
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Iodamoeba butschlii – Trophozoite 

 

 

 

Iodamoeba butschlii – Cyst 
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                                                                                             Lab. 3المختبر الثゅلث     

1-  れاط تحヱاأس れماゅح るشعبSubphylum Mastigophora 

 :: شバبる حゅماれ اأسヱاطتحれ  تمتゅز

ヱ-  るط في الحركヱالس ュيستخدヱ ،ددバال るヤيヤق ゅヰلكنヱ るヤيヱط ًゅمヱاط عمヱاأسヱ ،كثرぺ ヱぺ احدヱ طヱس ポمتاゅب
 るلدرجゅان بヱالحي れفي تثبيヱ سゅااحسヱ るفي التغذي ポكذلヱ سゅاأس .ًゅنゅحيぺ هヘمضي ュفي جس 

ヲ-  يدヤلجゅط بゅمح ゅヰفي ュبازヱيتゅأن الس れبゅشكل ث ゅヰلPellicle. 

るلヱヰلسヱ るن يمكن الدراسぺ ュسボت れゅطيヱالس るانيヱجد التي الحيヱفي ت ュن جسゅاانس れゅانヱالحيヱ るヘاألي ヴال 
 : همゅ مجمヱعتين

ヱ- れゅطيヱء سゅバاأم れゅالردهヱ Intestinal and atrial Flagellates :هذهヱ ュتض れゅطيヱيش سバفي ت 
 .التنゅسヤيる البヱليヱ るالボنゅة الュヘ في تتヱاجد التي تヱ ポヤكذلポ اأمゅバء

ヲ- れゅطيヱس ュالد るاأنسجヱ Blood and tissue Flagellates :هذهヱ يشバفي ت ュلمف دヱ るنسجぺヱ 
 ぺخرى حيヱانヱぺ れゅ لヤحشراれ الヰضميる الボنゅة في ぺطヱارهぺ ゅحد تボضي اعتيゅديヱ  ًゅهي الボヘرヵ المضيف

るصゅء مゅدمヤل. 

れゅطيヱا: سヱء أゅاأمع れゅالردهヱ Intestinal and atrial Flagellates 

 Giardia duodenalisاﾝجيارديا اﾝمعوية 
 ويصيب اﾟحيواカات ﾞاﾞﾟاب، اﾟقطط واأغカام وهذケ اﾟحيواカات تعد مضائف خازカة ﾟلطفيلي.

 يوجد اﾟطور اﾟخضري في اﾟجزء اﾟعلوي ﾟأمعاء اﾟدقيقة..  ة:موقع اإصاب
حيث يعرقل اﾟطفيلي ميﾞاカيﾞية  Lambliasis أو Giardiasisيتسبب هذا اﾟطفيلي بمرض يدعى  اأمراضية:

وهذケ اﾟعملية قد تؤدي  Aواﾟفيتاميカات اﾟتي تذوب باﾟدهون وخاصة فيتامين  عملية امتصاص اﾟمواد ﾞاﾟدهون
بカقص اﾟفيتاميカات، ويؤدي تواجد اﾟدهون في اﾟغائط اﾟى ااسهال اﾟمستمر اﾟمصحوب بﾞميات اﾟى ااصابة 

 .ﾞSteatorrheaبيرة من اﾟمواد اﾟمخاطية واﾟشحمية مسببًا ااسهال ذات اﾟطبيعة اﾟشحمية 
 Trophozoiteاﾝطور اﾝخضري 

دون اﾟيد، وفي ذو تカاظر جاカبي، اﾟمظهر اﾟخارجي ﾟلطور اﾟخضري يشبه مضرب ﾞرة اﾟمカضدة ب -0
يًا اﾟى جزئين.  مカظر جاカبي يشبه ﾞمثرى مشقوقة ط゚و

زية  -0 ل مカهما يحوي カوية م゙ر اカﾟواتان متشابهتان تقعان في اﾟجزء اﾟعلوي اﾟعريض من اﾟجسم، ゙و
 ﾞبيرة.

  Sucking or Adhesive disc. اﾟماص اﾟقرص يﾞون اﾟمتثخカة اامامية اカﾟهاية عカد -3



 

ヱヲ 

 

د زوج من أجسام وسطية ﾞبيرة ومカحカية داカﾞة اﾟصبغة يسميها اﾟى اﾟخلف من قرص ااﾟتصاق يوج -4
  .Parabasal bodiesاﾟبعض باﾟجسم جカب اﾟقاعدي 

اﾟمتﾞون من حزمة من اأカيبيات واﾟخيوط اﾟدقيقة عن طريقه  Ventral grooveاأخدود اﾟبطカي  -1
 يثبت اﾟحيوان カفسه باﾟخايا اﾟطائية ﾟاثカي عشري.

ية جسيمات ثماカية نم تカشأ أسواط ثماカية هカاك -6  جزء ﾟلカواتين اأمامية اﾟحافات امام واقعة ح゙ر
 .External flagella خارجاً  يبرز ثم Intra cytoplasm يسمى اﾟسايتوبازم داخل اﾟسوط

 Mature cyst اヱﾝاضج اﾜﾝيس
ه بين  -0  ميﾞرون. 00 – 8اﾞﾟيس سميك اﾟجدار وهو بيضوي اﾟشﾞل يتراوح ط゚و
0- ﾞوى اما أن تカ ل قطب ويحوي يحوي أربعةﾞ ل زوج فيﾞون مرتبة في قطب واحد أو على ش

 اﾞﾟيس على معظم تراﾞيب اﾟطور اﾟمتغذي.
 ابتاع اﾞﾟيس من قبل ااカسان مع اﾟغذاء أو اﾟماء اﾟملوثين. ااヱتقال: أسلوب

متغذي : يتم اﾟتأﾞيد من ااصابة باﾟعثور على اأطوار اﾟخضرية أو اأﾞياس في اﾟبراز، أما اﾟطور اﾟاﾝتشخيص
 .واﾞﾟيسي معًا فيتواجد في اﾟغائط ااسهال

 Chilomastix mesnili شفوي اﾝسياط اﾝمسヱلي
:るبゅي  موقع اإصﾟغليظة حيث يتواجد في حواﾟحيوان اأمعاء اﾟحاء 6يقطن هذا اカاس في مجمل أカﾟمن ا %

 .اﾟعاﾟم ويصيب فضًا عن ااカسان اﾟقردة واﾟخカازير
 ヵゲツガال ケالطوTrophozoite 

1- わم ゲنب.غيグلゅب るヰيらش りキゅح りケヲダب ⇔ゅヘヤخ りギわヨم るيヘヤガلや هわيゅヰنヱ ンゲんヨムلゅيه بらه شヤムشヱ ゲドゅレ 
2- メヲヅ مジイلや ゥヱやゲわ22-6 بين ي ゲわمヱゲムيゅم. 
 .やلジイم من やأمゅمي やلゲトف قや ゆゲلりやヲレ تボع -3
 حين في やلジイم جわヰي やحや ンギلヴ خゅヘヤ⇔  يラやギわヨ مや ゅヰレثや ラゅレلヲヨقع أمゅميる نエيるヘ أسヅやヲ ثاثや るلエيラやヲ يヤわヨك -2

ギわヨي ヅヲジلや لثゅんلや ヲエن るヰイلや ンゲأخや. 
 .やلジイم メヲヅ نダف من أكゲん أヱ نダف بケギボ بيヵヲツ أخキヱギ عギレ عや Cytostome りケゅらلや ヵヲヤガلヘم -5

 
 Mature cyst النゅضج الムيس
1-  るميゅامや هわيゅヰن ギレيك عヨس ロケやギجヱ ضيق ヲهヱ لムゼلや نيヲヨلي ヱل أムゼلや ヵゲんヨيس كムلや. 
 مゅيヱゲムمゲわ.  11-6يヲヅ ゥヱやゲわله بين  -2
 ヴヤ نやヱ りやヲحりギ فツا⇔ عن やلヘم やلヱ ヵヲヤガجジيや れゅヨلゲエكやヱ るلヤييや れゅヘلケヲエヨيる. يや ヵヲエلムيس ع -3

 
 

るيヤらヰヨال りゲشعヨال Trichomonas vaginalis 
% من やلゅジレء تゆゅダ به ヱنま るらジصゅبや るلゅジレء やلゴنイيれゅ ضバف مヘヅ21-21 ゅヨيヤي شゅئع جやギ⇔ حيث أラ حやヲلي 

 .%15-4عヤيه في بボيや るلゅジレء ヱتや ゥヱやゲわصゅبや るلゲجل 



 

ヱン 

 

يバيش هや やグلヘトيヤي في مらヰل ヱحゅلب やانヱ ゐゅفي غや りギلヱゲらسやヱ れゅわلヲエصや るヤلヲレヨيやヱ るلゅエلب صゅبる: موقع اإ
ケヲكグلや ギレع. 

:チゲヨي اسم الヤيヘトلや بらジفي ゐゅإنゅب ゅأم ،ケヲكグヤل るらジレلゅضي بゲم ゲي غيヤيヘトلや やグه ギバي るمゅع りケヲダبヱ  ⇔ゅضゲم
 Trichomonas vaginitis. يゲバف

  .تムيس يダエل ا أヵ فボط خギ ケヲヅ ヵゲツيヲج
 

 ヵゲヰظヨل الムالشTrophozoite 

1- ュゅジأج ログه れゅنやヲيエلや るليゴمغ ヱأ るヰيらش ンゲんヨムلゅن بムヨيヱ ゅهゴييヨت ゅヰわمギボヨب るميゅأمや るيヱゅエلや ヴヤع 
ヅやヲأسや  له بينヲヅ ゥヱやゲわي ،りゲエلや7-32 ゲわمヱゲムمي. 

2- りやヲレلや るيゲئやキ ヴلや るيヲツل بيムゼلや るميゅأمヱ .قعヲヨلや 
3- ヲأس るバبケأ ポゅレي هヰわレيヱ ،عヤض ロギレジي ⇔ゅجヲヨわم ⇔やءゅゼغ ⇔ゅنヲムم ⇔ゅヘヤخ ギわヨمس يゅخ ヅヲسヱ るميゅأم ヅや

.⇔ゅらيゲボم تジイلや فダわレم ギレع ァヲヨわヨلや ءゅゼلغや 
 .クنらيる شヲكる شムل عヴヤ لヤガヤف يコゲら مゅ غゅلやヱ  ⇔ゅらلや ヵグلや ヵヲボلヵケヲエヨ بゅلヤボم مギعや ュヲلジイم -2

ゆوヤاس  :メゅلاانتقボわレي チゲヨلや  ⇔ゅمヲヨيق عن عゲヅ メゅダاتや ،يジレイلや نムلヱ قギ لボわレي يヤيヘトلや ヴヤع ギعゅボفق مやゲヨلや 
るيエダلや るبيゲلغや ヱء من أやゲج メゅヨバわسや شفゅレヨلや ヱابس أヨلや るيヤخやギلや るヤわらヨلや やグヰب コやゲافや. 

 

 

Trichomonas vaginalis – Trophozoite 
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Giardia lamblia – Trophozoite 
 

 
 

 
 
 

Giardia lamblia – Cyst 
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Chilomastix mesnili –Trophozoite   

 

 
 

Chilomastix mesnili - Cyst 
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                                                                             Lab.4اﾝمختبر اﾝرابع       

      Phylum Sarcomastigophoraشعبة حامات اأسواط اﾝلحمية 

      Subphylum Mastigophoraحامات اأسواط شعبة تحت 

Class Zoomastigophora    صヱف اﾝسوطيات اﾝحيواヱية       

 Leishmania tropicaاﾝلشماヱيا ااستوائية 
 Leishmania donovaniاﾝلشماヱيا اﾝدوヱوفاヱية 

 Trypanosoma brucei gambienseمثقبة غامبي 

 Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi مثقبة ﾜروزي 
 

مف وأカسجة  :Blood and tissue Flagellatesجة ثاヱيا: سوطيات اﾝدم واأヱس وهذケ تعيش في دم ゚و
اﾟمضيف اﾟفقري وهي اعتياديًا تقضي أحد أطوارها في اﾟقカاة اﾟهضمية ﾟلحشرات أو حيواカات أخرى ماصة 

وجية أشﾞال بأربعة اﾟدم سوطيات ﾟلدماء. تظهر  :(مظهرية) مورف゚و

 
د و واحدة カواة يحوي ويبيض أو مّدور شﾞل وهو:  Amastigote اﾝاسوطي -1 ة م゚و カﾞه اﾟح゙ر  ゚و

 اﾟلشماカي باﾟشﾞل أيضا اﾟشﾞل هذا ويسمى. أحياカاً  أثرياً  اﾟسوط يﾞون أو カهائياً  اﾟسوط معدوم
Lishmanial. 

 بشﾞل أو ما カوعاً  متطاواً  اﾟجسم يﾞون حيث بدائي شﾞل وهو:  Promastigote اﾝسوط أمامي -0
ز، قرب واحدة カواة توجد. اﾞﾟمثرى د يقع اﾟم゙ر ة م゚و  ويカشأ اﾟحيوان ﾟجسم اأمامي اﾟطرف قرب اﾟح゙ر

د من جداً  قريبة قاعدية حبة من カحيف طويل مفرد سوط ة. م゚و  اﾟح゙ر



 

ヱΑ 

 

ة اﾟذي يأخذ موضعا باﾟقرب من مقدمة  : Epimastigoteفوقي اﾝسوط  -3 د اﾟح゙ر يカشأ اﾟسوط من م゚و
مامية ﾟلحيوان بغشاء متموج أو ا اカﾟواة اﾟواقعة في مカتصف اﾟجسم. ويرتبط اﾟسوط حتى اカﾟهاية اأ

  يرتبط.

ة اﾟى مسافة بعيدة عن اカﾟواة عابرًا : Trypomastigote اﾝمثقبي -4 د اﾟح゙ر في هذا اﾟشﾞل يتحرك م゚و
اياها اﾟى مカطقة قريبة من اﾟطرف اﾟخلفي ﾟلحيوان. وهカا يتصل اﾟسوط بأغلب طول اﾟجسم بوجود أو 

 بدون وجود غشاء متموج.

 Leishmania اﾝلشماヱيا جヱس
 Macrophages اﾟملتهمة اﾟخايا داخل تعيش طفيليات وهي(. اﾟزواحف و اﾟثدييات) اﾟفقريات تصيب 

 اﾟهضمية اﾟقカاة يصيب ﾞذﾟك ﾟإカسان اﾟمخاطية واأغشية اﾟداخلية واأحشاء باﾟجلد اﾟشبﾞي اﾟطائي ﾟلجهاز
 .اﾟحشرات في اﾟسوط ماميأ وبطور باﾟفقريات سوطي ا بطور تظهر اﾟطفيليات هذケ. اﾟرمل ﾟذباب

 
 Leishmania tropicaاﾝلشماヱيا ااستوائية  -1

 Cutaneous: سبب هذا اﾟطفيلي مرضًا يعرف بعدة مسميات مカها اﾟلشماカيا اﾟجلديةاسم اﾝمرض

leishmaniasis بثرة ااستوائيةﾟقرحة أو اﾟا Tropical sore حّبة بغداد ،Baghdad boil حّبة حلب ،
Aleppo boil ش، حبة جر Jericho boilهيﾟحبة د ، Delhi boil. 

وجヱوب غرب آسيا وفي استراﾝيا. اأطفال  يカتشر اﾟمرض في مカطقة شرق اﾟبحر اأبيض اﾟمتوسطااヱتشار: 
 .دون سن اﾟثاﾟثة من اﾟعمر أﾞثر تعرضا ﾟاصابة باﾟمرض

 اﾝشبﾜي اﾝداخلي اﾝطائي اヱﾝسيج خايا وجود يﾜثر حيث اﾝجلدية اأヱسجة في اﾝطفيلي موقع اإصابة: يتواجد
Reticulo-endothelial. 

 .Phlebotomus sppف اﾝافقري اヱﾝاقل: اヱاث ذباب اﾝرمل ياﾝمض  
ًا أثرًا أو أهم أعراض ﾝمرض:  . اﾟمرض خفيف اﾟوطأة عمومًا وعادة ما يカتهي ذاتيًا بحدود أقل من سカة تا゙ر

 عن سطح اﾟجلد مカخفضة قلياً  カScarدبة 
ﾟطور اﾟاسوطي على شﾞل أجسام مدّورة أو بيضوية. تلتهم هذケ اأجسام من قبل اﾟخايا يظهر ادورة اﾝحياة: 

ﾞن تلك اﾟخايا ا تتمﾞن من تحطيم هذケ اأجسام اﾟتي سرعان ما تبدأ  اﾟملتهمة ﾞجزء من カشاطها ااﾟتهامي ゚و
تمزق وعカد موت اﾟخلية باカﾟمو داخل اﾟخايا واﾟتﾞاثر بااカشطار وカتيجة ﾟذﾟك تتوسع اﾟخلية اﾟملتهمة ثم ت

اﾟملتهمة يتم اﾟتهام هذケ اأجسام من قبل خايا ملتهمة جديدة وبذﾟك تصبح خايا جديدة مصابة. عカدما تتغذى 
على دم اﾟمصاب أو على اأجزاء اﾟمتقيحة باﾟجلد فان اﾟخايا  .Phlebotomus sppاカاث ذباب اﾟرمل 

ﾟجلد تدخل اﾟدم أو باﾟمصابة سواء باﾟملتهمة اﾟملتهمة اﾟخلية اﾟطفيلي من اﾟاك يخرج اカلحشرة وهﾟ هضميةﾟاة اカق



 

ヱΒ 

 

ويتحول اﾟى اﾟشﾞل أمامي اﾟسوط اﾟمغ゚زي، يبدأ أمامي اﾟسوط هذا بااカشطار اﾟثカائي وتتجه ااعداد اﾞﾟبيرة 
اカﾟاتجة عن ااカقسام أمامًا في اﾟقカاة اﾟهضمية حيث تعمل على سد تجويف اﾟقカاة اﾟهضمية اأمامية واﾟخطم 

ال مدة عشرة أيام تقريبًا، وعカدما تتغدى اﾟحشرة ثاカية على اﾟدم فإカها سوف تضخ اﾟطفيليات مع اﾟلعاب عن خ
طريق خطمها. بعد ذﾟك وفي جسم اﾟحيوان اﾟفقري يتم اقتカاص اﾟطفيليات من قبل اﾟخايا اﾟملتهمة وعカدها 

 تتحول اﾟطفيليات اﾟى اﾟطور اﾟاسوطي.
 Leishmania donovaniاﾝلشماヱيا اﾝدوヱوفاヱية  -2

أو  Kala-azarأو  Visceral leishmaniasis يسبب هذا اﾟطفيلي مرض اﾟلشماカيا ااحشائية :اﾝمرض اسم
 Black feverأو اﾟحمى اﾟسوداء  Dum Dum feverحمى دم دم 

يカتشر هذا اﾟمرض في اأماﾞن اﾟحارة من آسيا وسواحل اﾟبحر اأبيض اﾟمتوسط وشمال وشرق : رااヱتشا
 قيا وفي أمريﾞا اﾟجカوبيةافري

ﾞن أحسن مﾞان ﾟه هو في اﾟخايا اﾟطائية : اإصابة موقع يتوزع اﾟطفيلي في مカاطق عديدة من اﾟجسم ゚و
اﾟداخلية في اأوعية اﾟدموية واﾟتي تﾞثر بخاصة في اﾟطحال وカخاع اﾟعظام ومخاطية اأمعاء واﾟغدد اﾟلمفاوية 

ذﾟك في اافرازات اأカفية.  ゙و
 .Phlebotomus spp: اカاث ذباب اﾟرمل فقري اヱﾝاقلف اﾝاياﾝمض  

رّد فعل مقاوم. : تضخم اﾟطحال واﾞﾟبد カتيجة زيادة عدد خاياهما بسبب تواجد اﾟطفأهم أعراض اﾝمرض يلي ゙و
ذﾟك يحصل فقر دم وضعف عام متزايد カتيجة اカشغال اأعضاء اﾟمﾞّوカة ﾟلدم )اﾟطحال وカخاع اﾟعظم( باカتاج  ゙و
 على حساب ﾞريات اﾟدم اﾟحمر. خايا اﾟتهامية

 
 Trypanosomaجヱس اﾝتريباヱوسوما )اﾝمثقبيات( 

تصيب اﾟتريباカوسوما ﾞل أカواع اﾟفقريات من اأسماك وحتى اﾟثدييات، هذケ اﾟطفيليات عبارة عن مخلوقات 
ة اﾟغشاء اﾟمتموج، يخرج من اﾟجسم سوط حّر يمتد أمامًا وهذ ا اﾟسوط صغيرة ملتوية بカشاط وتسبح مカدفعة بح゙ر

يカشأ من カهاية اﾟجسم تقريبًا. يحوي اﾟجسم カواة واحدة وتختلف بموقعها بحسب اأカواع اا أカها عادة ما تﾞون 
 وسطية اﾟموقع، تحتوي اﾞﾟثير من اأカواع على حبيبات غامقة اﾟصبغة مبعثرة في اﾟسايتوبازم.

 Trypanosoma brucei gambienseمثقبة غامبي 
 ﾟAfrican Trypanosomiasisطفيلي مرض اカﾟوم اأفريقي : سبب هذا ااسم اﾝمرض

 : يカتشر اﾟمرض في وسط اﾟقارة اافريقية وفي اﾟساحل اﾟغربي.ااヱتشار
هذケ اأشﾞال ﾟيست ﾞثيرة في دم ااカسان اا أカها غزيرة في سوائل اﾟغدد اﾟلمفاوية اﾟمتضخمة  موقع اإصابة:

ي ﾞما تظهر في اﾟطحال اﾟذي يتضخم وأخيرًا تظه وأخيرًا  Cerebrospinal fluidر في اﾟسائل اﾟدماغي اﾟش゙و
ي  في أカسجة اﾟدماغ واﾟحبل اﾟش゙و

 Tsetse: ذبابة تسي تسي ف اﾝافقري اヱﾝاقلياﾝمض  
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قاعدة عامة فاカه يسبب اﾟموت خال مدة تتراوح Acute: يوصف اﾟمرض بﾞوカه حادًا أهم أعراض اﾝمرض ، ゙و
ا تحصل تضخم اﾟغدد اﾟلمفاوية اسيما تلك اﾟغدد اﾟموجودة عカد قاعدة أشهر بعد ااصابة وغاﾟبًا م 4-3بين 

واﾟتي هي صفة مميزة ﾟلカوع اﾟغامبي. أカه في  Winter bottomاﾟرأس بتضخمها تعطي ما يعرف باسم عامة 
ي حيث عカدئذ تظهر أعراض اﾟرغبة باカﾟوم  حاات متقدمة يفلح اﾟطفيلي باﾟوصول اﾟى اﾟسائل اﾟدماغي اﾟش゙و

اﾝتفﾜير  اﾟمريض، يصاحب اﾟمرض هزول جسمي وعقلي حيث يرغب اﾟضحية باカﾟوم باستمرار ويرهقهﾟدى 
اﾟى درجة أカه يهمل حتى ابتاع غذائه، يهزل اﾟجسم وترتعش  ةاﾟجسمي اﾟبسيط. تستمر هذا اﾟحاﾟواﾝعمل 

 اأيدي ويصاب بتشカج عضلي وأخيرًا يمر بمرحلة غيبوبة تカتهي باﾟموت.
 

 Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi مثقبة ﾜروزي 
واﾟمسمى أيضا  American Trypanosomiasis: سبب هذا اﾟطفيلي مرض اカﾟوم اأمريﾞي اسم اﾝمرض

 .Chagasʼ diseaseباسم مرض شاﾞس 
 : يカتشر في أمريﾞا اﾟجカوبية وجカوب أمريﾞا اﾟشماﾟية.ااヱتشار

ثر باﾟدم بل يتحول اﾟى شﾞل ا سوطي وذﾟك في : هو عﾞس اﾟتريباカوسومات اأخرى ا يتﾞاموقع اإصابة
اأカسجة اﾟعضلية حيث يتﾞاثر هカاك وبين فترة وأخرى يتحول من هカاك اﾟى شﾞل تريباカوسومي يتجه ﾟلدم 

ويسبح هカاك. يتميز اﾟطفيلي اﾟموجود في دم ااカسان )اﾟشﾞل اﾟتريباカوسومي( بﾞوカه カحيفًا وカهايته اﾟخلفية مدببة 
ة شبه カهائي اﾟموقع وحجمه أﾞبر مما في  Cاﾟحرف أو  Uويشبه اﾟحرف  د اﾟح゙ر أثカاء تثبيت مسح اﾟدم. م゚و

 بقية اﾟتريباカوسومات.
 Kissing bug: اﾟبق اﾟمقبل ف اﾝافقري اヱﾝاقلياﾝمض  

. يبدأ اﾟمرض باカتفاخ جلدي ﾟجفن اﾟعين وملتحمة اﾟعين واأجزاء اأخرى من اﾟوجه.  أهم أعراض اﾝمرض:
، يسمى ااカتفاخ Romanaʼs signفاوية اﾟواقعة أمام اأذن، هذケ اﾟحاﾟة تسمى عامة ويصل اカتفاخ اﾟلم

ي  . أما في اﾟحاات اﾟشديدة فقد يحصل اﾟموت Chagomataبعد ذﾟك تظهر اカتفاخات  Chagomaاأ゚و
 أسابيع ويحصل اضطراب اﾟقلب في ﾞل حاات اﾟوفاة حيث يهاجم اﾟطفيلي عضات اﾟقلب. 3-0خال 
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 るらكゲヨال るヨالق れاヱク وائغらال るらشعPhylum Apicomplexa 
 

 るعヲヨイف مレダلや やグم هツي:るآتيや れゅヘダلゅب ゴيヨわت るئيやギわابや れゅنやヲيエلや من りゲيらك 
 تバيش مるヤヘトわ جヨيや ラヱキヱ ⇔ゅバسゅレんわء.  -1
2- ツع るك أيヤわヨيا ت ギته قゅحل حيやゲض مバفي ب ゅヰレيل مヤボلや نムل ،ゅهケヲトحل تやゲب مヤفي أغ るكゲエヤل れゅ

.りギボバم ゅヰتゅحي りケヱキ .るيヤツع れゅヘليي ヱأ ⇔ゅبやギأه ヱأ ⇔ゅヅやヲأس ヱأ るبクゅك ⇔ゅمやギك أقヤヨي 
جيل جジレي ヱآخゲ ا جジレي ヱكグلك  メヲダAlternation of generations تゅバقب やأجيメゅ تヨゼل ح -3

 パやヲأب( るمヱゅボحل مやゲين مヲムتSpores ヱأ キギバわヨلや ヱيط أジらلや ケゅトゼانゅي بジレلاجや ゲثゅムわلや لダエيヱ .)
 ァゅゼأم ロゅイتゅل بダエي فيジレイلや ゲثゅムわلや ゅي، أمヤخやギلや عمゲらわلゅبGametes .るヘヤわガم ヱأ るヰبゅゼم 

 やلゅんنヲيや るلゅバئりギ لヲらヤغيや れゅلエيやヲنيや れやク るلバاقる بエيや りゅانラゅジ هي ケتるら بヲغيや れゅلュギ من أهم やلゲتب
Haemosporina  るヤئゅع ゅヨا سيヱPlasmodiidae  るヤئゅバلや ログهヱ .ئنゅらヤلや ضバبヱ ケヲيトلやヱ ゅيゅヌバلや يبダي تわلや

 やلヵグ يらジب لإنラゅジ مや チゲلヨاケيPlasmodium .ゅتツم やلレイس 
 

 Plasmodiumالجنس 

らال るらشع るらكゲヨال るヨالق れاヱク وائغPhylum Apicomplexa 

    るنويゅんال るمويギال れゅوغيらال るらتケ  Suborder Haemosporina      

     Family Plasmodiidae 

      Plasmodium vivax 

     Plasmodium ovale 

  Plasmodium malariae      

  Plasmodium falciparum      

 や りゲيんس كレイلや やグه キやゲأف ゅيケاヨلや チゲب مらジت ゅヰأن ラゅジلأن るيヨأه ンゲء أخゅヨسほب ⇔ゅツأي チゲヨلや やグف هゲバي

كや るヨヤلヨاケيゅ تレバي  . ヱكゅلやキゲらء، やلや ヴヨエلやヱ ،るバトボわヨلゲعやヱ るゼلヴヨエ، حや ヴヨلゅジحل، حヴヨ أヱ مや チゲلボレわジヨع

ヱゲلや ヵク ءやヲヰلゅب チゲヨلや ラやゲわاق キヲバي ログه るيヨジわلや بらسヱ ،ギسゅヘلや ヱء أヵキゲلや ءやヲヰلや るليゅトإيゅب ギレع るヰيゲムلや ئحや

 :تらジب مや チゲلヨاケيゅ لأنPlasmodium ラゅジالجنس  هポゅレ أケبるバ أنネやヲ من やلヱ れゅバボレわジヨا سيゅヨ بゅلヤيل. 

1- Plasmodium vivax  ثヤんال ゅيケب ماらتسTertian Malaria   

2- Plasmodium ovale بらジت  るويツيらث الヤんال ゅيケماOvale Tertian Malaria  . 

3- Plasmodium malariae   らبع تسゲال ゅيケب ماQuartan Malaria   
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2- Plasmodium falciparum  ستるيヤنجヨال ゅيケاヨب الらFalciparum Malaria   ゅツأي ヴヨジتヱ

  ヱهي أخや ゲトأنヱ ネやヲأشギهゅ ضSubterian Malaria  .りヱやゲماケيや ラヱキ ゅلヤんث

:りゅالحي りケヱキ  ゅمギレع ラゅジلأن ンヱギバلや ゐギエيس تتヤفيヲأنや るضヲバب ヴんه أنバジヤAnopheles ダヨلや مわحيث ي るبゅ

 るيギバヨلや れゅيغヲらلや من れゅゃヨلや نボحSporozoite  ゅيケاヨلや りゅحي りケヱキ لヨゼت . るضヲバらヤل ゐヲヤヨلや ゆゅバヤلや مع

:るضヲバらヤي لレトらلや يفヲイわلや خلやキ في るيジレج るヤحゲمヱ ラゅジانや في るيジレاج るヤحゲين, مわヤحゲم 

 ラゅفي جسم اانس )るاانفاقي( るالاجنسي りケヱギالSchizogony 

ゅيغヲらلや メヲصヱ ギバحيث ب ギらムلや ゅخاي ヴلや هバل مボわレت ュギلや ケゅتي ヴلや يسヤفيヲانや るضヲバب ヴんل أنらمن ق るنヲボエヨلや れ

 るヨジボレヨلや るنヲムم るيヲانや من ゲيらك キギع ヴلや りやヲレلや مジボレثم ت ゲيギわジم ケヲヅ ヴلや ヲヨレتヱ ゅヰفي ゲボわジتSchizont  ثم

 れゅمヲジأقや من れゅゃヨلや るنヲムم ュコباヲわيゅジلや ء منゴイب りやヲكل ن ヅゅエتCryptozoites  ギらムلや るيヤخ ゲイヘレت ゅهギバب

 りギيギج るيギらك ゅيب خايダتヱ れゅمヲジأقや ケゲエわتヱ ヴヨジわله( فヲダح るلゅني )في حゅんلや يلイلや تجやヲن

Metacryptozoites  ヱأMerozoites  بين ゅهキギع ゥヱやゲわي يわلや11-21 .るيギらك るيヤلي   ألف في كل خやヲح ギバبヱ

ギلや れゅيゲムلや るイتゅレلや れゅمヲジأقや بヤجم أغゅヰت ュゅأي りゲゼء عやゲヨエلや るيヲم ュギلや れゅيゲخل كやキ りゲヨわジم れやケヱキ أギらわل

 ヴヨジت ゲヨエلやErythrocytic cycle. 

 ゲヨالح ュギال れゅيゲاخل كキ يヤالطفي りゅحي りケヱキ احلゲمErythrocytic cycle 

حيث بギバ أラ يギخل やلヨيヱコヱゲيت كゲيや るلや ュギلやゲヨエء يゲヰヌ بムゼل Ring stage:  ケヲヅالطوケ حヤقي  -1

ヲイف( るحゅジم ケヲヰド بらジلك بクヱ يボヤح るボقيキ りやヲمع ن ュコباヲわيゅジلや من るボヤエب るヅゅエي مヤيヘトلや سطヱ في )り

 في やحや ンギلれゅヰイ، يゼغل やلや ケヲトلボヤエي حやヲلي ثヤث حイم やلゲムيや るلやゲヨエء.

2-  ヵゲツガال ケالطوTrophozoite  グخほيヱ لムゼلや مヌわレم ゲغي ヱأ ⇔やケヱギح مらダي يヤيヘトلや ヲヨن ゲヨわジي  :

هツم هヲヨكヲヤبين やلゲムيや るلギمヲيや るلやゲヨエء やلわي يバيش غゅلゅら به حらيれゅら نゅتるイ من مヌわレم.  ゲشムا⇔ أميらيゅ⇔ غي

ゅヰヤخやギب . 

3-  るヨنقسヨالSchizont :ヘトلや ゲヨわジءيやゲヨエلや るيゲムلや خلやキ ヲヨレلゅي بヤج يわレت れゅمゅジボأن りギع りやヲレلや مジボレت ،

عやキギ من やأنヲيる ثم يエيط بムل نりやヲ جゴء من やلゅジيヲわباュコ ثم تダヘレل هや ログأجやゴء مヲムنる عやキギ من 

تErythrocytic merozoites  ポゲわميヱコヱゲيれゅわ تヴヨジ  22-12تヲジMerozoites   ラヲムわمやれゅأق

ゅヰヨトエت ギバب るيゲムلや. 

2-  ァゅلأمش るونムヨال ゅايガالGametocytes  من ⇔ゅヨジق ラゅنت فヱゴيゅゼلや من メゅأجي るバツب ギバب :

ヲムヨنや るلヨيヱコヱゲيれゅわ تギらأ بゅلヲヨレ بケヲダ أبヱ ほトتラヲム أصゅらغゅ⇔ أكヱ ゲんتヲヨレ مるイわレ مゅ يや ヴヨジلガايや ゅل

 ァゅゼلأمGametocytes  ュギلゅب ラやケヱギلゅب ゲヨわジي تわلやヱ )るيヲんأن( りゲيらムلやヱ )るيゲكク( りゲغيダلや ゅヰعيヲレب

 .ラゅジانや مジخل جやキ ヲヨني من نゅバهي ا تヱ بيعゅأس りギバل 
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 ヱやPlasmodium vivaxا: 

سゅعる  24حيث تわジわغや チゲلやキ りケヱギخل كゲيや るلや ュギلやゲヨエء  Tertian Malariaتسらب ماケيゅ الヤんث 
ヌتヱんلや ュヲليや في チやゲأعや ゲヰゅ.لث 
 يや ラヲムلヘトيヤي بムゼل حるボヤ تラヲム حやヲلي ثヤث حイم كゲيや るلや ュギلやゲヨエء. :Ring stageالطوケ حヤقي 

 ヵゲツガال ケالطو Trophozoite :ケヲトلや やグياحظ في ه 
A. .ءやゲヨエلや ュギلや れゅيゲك るيボمع ب るنケゅボم るبゅダヨلや ءやゲヨエلや ュギلや るيゲم كガツت 
B. أや ラヲヤلゅغ بらトダت るボقيキ れゅらيらحゲヰヌت ゲレفヲش れゅらيらح ヴヨジت ゲヨحSchuffnerʼs dots 

 るヨنقسヨالSchizontれゅمヲジأقや キギع ゥヱやゲわي :Merozoites   ラヲムわ22-12ت  メギバم(16 ュキ るيゲفي كل ك )
.るبゅダء مやゲヨح 
 

 :ゅنيゅثPlasmodium ovale 
 حيث تわジわغや チゲلやキ りケヱギخل كゲيや るلや ュギلやゲヨエء Ovale Tertian Malaria ماケيや ゅلヤんث やلらيヲツيる  تらジب 

 سゅعヱ るتや ゲヰヌأعチやゲ في やليや ュヲلゅんلث.  24
 ياحظ في هや やグلRing stage :ケヲト:الطوケ حヤقي 

A. .ءやゲヨエلや ュギلや れゅيゲك るيボمع ب るنケゅボم るبゅダヨلや ءやゲヨエلや ュギلや るيゲم كガツت 
B.  るヨヌわレم ゲغي ゅヰわيゅヰن ラヲムتヱ キゅわバヨلや ゅヰヤムا⇔ من شギب るيヲツبي るبゅダヨلや ゲヨエلや ュギلや れゅيゲح كらダت

.)りゲشゲゼم( 
C.  れゅらيらحゲヰヌت ゲレفヲش れゅらيらح ヴヨジت るボقيキSchuffnerʼs dots. 

 るヨنقسヨالSchizont:  れゅمヲジأقや キギع ゥヱやゲわيMerozoites   ラヲムわء ف 22-12تやゲヨح ュキ るيゲي كل ك
.るبゅダم 

:ゅんلゅث Plasmodium malariae    
سゅعヱ るتゲヰヌ 72حيث تわジわغや チゲلやキ りケヱギخل كゲيや るلや ュギلやゲヨエء  Quartan Malariaتらジب ماケيや ゅلゲبع 

 チやゲ في やليや ュヲلやゲبع. やأع
  ヵゲツガلや ケヲトلやTrophozoite :ケヲトلや やグياحظ في ه 

A. .るبゅダヨلや ءやゲヨエلや ュギلや れゅيゲك ゲトق メヲヅ ヴヤع عボخيط ي ヱや يطゲل شムゼي بヤيヘトلや ラヲムي 
B.  れゅらيらح ヴヨジت るボقيキ れゅらيらحゲヰヌن تヨيやコZiemannʼs dots. 

るヨنقسヨال Schizont れゅمヲジأقや キギع ゥヱやゲわي :Merozoites   ラヲムわ4-6ت  .るبゅダء مやゲヨح ュキ るيゲفي كل ك 
 

 :ゅابعケPlasmodium falciparum  
 るيヤイレヨلや ゅيケاヨلや بらジتFalciparum Malaria  ثヤんلや ラヱキ ゅيケما ゅツأي ヴヨジتヱSubterian Malaria  

سゅعヱ るتや ゲヰヌأعチやゲ 24-36حيث تわジわغや チゲلやキ りケヱギخل كゲيや るلや ュギلやゲヨエء لりゲわヘ غيゲ مるヨヌわレ بين 
ヌわレم ゲغي るبケゅボわم りケヲダب .るヨ.りヱやゲض ゅهギأشヱ ネやヲأنや ゲトهي أخヱ 

 : Ring stageالطوケ حヤقي :
 يや ラヲムلヘトيヤي صغيやゲ جヱ やギيムゼل حやヲلي خヨس حイم حイم كゲيや るلや ュギلやゲヨエء.

 غゅلゅら ياحظ ヱجキヲ أكゲん من حやヱ るボヤحやキ りギخل كゲيや るلや ュギلやゲヨエء やلやヲحりギ أヱ تゲヰヌ حやヱ るボヤحれやク りギ نやヲتين.
ゅب るبゅダヨلや ゲヨエلや ュギلや れゅيゲح كらダت ネヲレلP. falciparum   ع فيヨイわわي، فボヤエلや ケヲトلや るヤحゲم ギバب るجヱゴل ゲんأك

 やأعゅツء やلやギخヤيヱ るا تゲヰヌ في やلや ラやケヱギلエヨيトي.
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  ヵゲツガال ケالطوTrophozoite  
ケヲトلや やグياحظ في ه  ケケヲم ヅゅボن ヱأ れゅらيらح ゲヰヌتMaurerʼs dots or spots . 

 るヨنقسヨالSchizont れゅمヲジأقや キギع ゥヱやゲわي :Merozoites   ラヲムわ4-6ت  .るبゅダء مやゲヨح ュキ るيゲفي كل ك 
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 Lab6                                                                                             اﾝسادسﾝمختبر ا

るらكゲヨال るヨالق れاヱク وائغらال るらشع     Phylum Apicomplexa 

    るنويゅんال るمويギال れゅوغيらال るらتケ  Suborder Haemosporina      

     Family Plasmodiidae 

 

  ゲヨالح ュギال れゅيゲاخل كキ يヤالطفي りゅحي りケヱキ احلゲمleErythrocytic cyc 
 Ring stageالطوケ حヤقي  -1

2-  ヵゲツガال ケالطوTrophozoite   

3-  るヨنقسヨالSchizont 

4- ゅايガال るونムヨال ァゅلأمش Gametocytes ギبع : るعツب メゅأجي  るヨジボレヨلやSchizont من ラゅف   ゅヨمن قس れゅاإقسوم 

Merozoites أギらو تヨلنゅب ケوダأبطأ ب ラوムتヱ   ゅغゅらأص ゲんو أكヨتنヱ るمنتج ゅم ヴヨيس ゅايガال るونムヨل الァゅأمش 

Gametocytes ゅヰبنوعي りゲغيダال (るيゲكク )りゲيらムالヱ (るويんأن )التيヱ ゲヨتست ラاケヱギلゅب ュギلゅب りギبيع لعゅهي أسヱ ني اゅتع 

فقط، بيヱما  P. falciparum. جدير باﾝذﾜر أن هذヮ اﾝخايا تﾜون هاﾝية اﾝشﾜل في حاﾝة اانسラゅ جسم キاخل نヨو من

  :فゲيق بين مムّونれゅ اأمشァゅ الダغيヱ りゲالらムيりゲ بゅヨ يأتيヱيムヨن التتﾜون مدورة في اأヱواع اﾝباقية، 

るヘالص 
 مكヱّن المشيج الصغير

Microgametocytes 
 مكヱّن المشيج الكبير

Macrogametocytes 

 أزرベ غゅمベ ازرベ فゅتح لヱن مكヱّن المشيج 

 غゅمベ فゅتح لヱن النヱاة

 صغير كبير حجュ النヱاة

 جゅنبي أヱ محيطي مركزヵ مヱقع النヱاة

ゅن المشيجحبيبヱّمك れ مبعثرة るمتجمع 

 
 في جسم اﾝبعوضة  Sporogonyاﾝدورة اﾝجヱسية )اﾝمشيجية أو اﾝبوغية( 

 عヱدما تسحب اﾝبعوضة دم اヱسان مصاب فان جميع اأطوار اﾝاجヱسية ﾝلطفيلي يتم هضمها من قبل اﾝبعوضة اما
 فتقاوم اﾝهضم Macrogametocytes اأمشاج  اأヱثويةوموﾝدات  Microgametocytesاأمشاج اﾝذﾜرية  موﾝدات

أجسام شبيهة باﾝخيوط أو اأسواط  8-6تヱقسم ヱواتها اﾝى ما بين  Microgametocyteاﾝمشيج اﾝذﾜري  موﾝد 
من اامشاج اﾝذﾜرية  8-6وبعدها تヱمو هذヮ اأجسام ﾝتﾜون  Flagellated bodyويسمى اﾝطفيلي هヱاك باﾝجسم اﾝمسوط 

Microgametes .دﾝمشيج موﾝا   ヵوんاأنMacrogametocyte ギاحヱ ヵوんمشيج أن ラوムو لتヨين :Macrogametes .
ثم تتم عملية اإخصاب  Macrogametesاﾝمتﾜوヱة بحثًا عن اامشاج ااヱثوية  Microgametesاامشァゅ الグكゲيる  تسبح

جسما دودي اﾝشﾜل  داخل أمعاء اﾝبعوضة، وبعد مدة تستطيل اﾝبيضة اﾝمخصبة مﾜوヱة Zygoteوتتﾜون اﾝبيضة اﾝمخصبة 
تخترق جدار اأمعاء وتستقر على اﾝسطح اﾝخارجي ﾝأمعاء وتتﾜيس هヱاك حيث  Ookineteيسمى اﾝبيضة اﾝملقحة اﾝمتحرﾜة 
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تヱقسم اヱﾝواة عدة اヱقسامات فتتﾜون ヱتيجة ذﾝك عدة  .Oocystتفرز حوﾝها جدارا رقيقا وتتحول اﾝى دور يسمى ﾜيس اﾝبيضة 
زيادة ヱمو اﾝبويغات اﾝى اﾝسائل اﾝلمفي واﾝذي يوصلها بدورヮ اﾝى اﾝغدد اﾝلعابية في رأس اﾝبعوضة . وبSporozoites ويغاتب

 وتبقى هヱاك ﾝحين اﾝتغذي على اヱسان آخر ﾝتحقن في دمه تلك اﾝبويغات. 
 بشヤムه الヨغゴلي ヵク النواり الواحりギ الゲヨكゴيる الヨوقع. Sporozoite يمتاز اﾝبويغي

  
 

 

                            Sporozoites 
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   porocysts

 

 



 

ンヱ 

 

Lab .7                                                                       سゅبعالمختبرال

 ヵندヱك れゅسヱمقToxoplasma gondii 

Phylum Apicomplexa 

   Class Sporozoa 

やإصゅبる به شゅئるバ في مヤわガف أنゅエء やلゅバلم ヱلやキToxoplasmosis ، ゅヰレムء やلヲボヨسれゅ هや やグلヘトيヤي يらジب    
るبゅإصや لダتヱ るらヅゲلやヱ りケゅエلや ラやギヤらلや في りゲんムل بダエت  ヲエレلم بゅバلや في るليゅヨاجや13 %. 

 れゅيギんلや من るヘヤわガヨلや ネやヲانや ギバت ゅヨレبي ゅヰي فيジレلاجやヱ يジレイلや ゲثゅムわلや مわحيث ي ゅئيゅヰن ゅヘيツط مトボلや ギバت
 るشيゅヨلやヱ チケやヲボلやヱ طトボلやヱ ゆاムلや لんم ラゅジانや ゅヰレヨツبヱ ヴلや るفゅضま مわحيث ي ゅトسيヱ ゅヘيツم ケヲيトلや ゅヰفي

 ゲثゅムわلやلやيジレاج. 

りゅالحي りケヱキ 

تمر دورة حياة اﾟطفيلي بخمس مراحل، ثاث مカها تحصل في اﾟقطط )اﾟمضيف اカﾟهائي( وهي طور اﾟمفلوق    
Schizont  أمشاجﾟ ةカوﾞمﾟخايا اﾟواGametocytes  بيضةﾟيس ا . أما في جسم ااカسان Oocyst゙و

ور اﾟخضري واﾟثدييات اأخرى واﾟطيور )اﾟمضايف اﾟوسطية( إضافة اﾟى اﾟقطط فيحصل طوران هما اﾟط
Trophozoite or Tachyzoite  يسﾞمتﾟطور اﾟواCyst or Bradyzoite. 

ﾟلطفيلي في أمعاء اﾟقطط، بعد تﾞون اﾟخايا اﾟمﾞوカة ﾟأمشاج تتﾞون اﾟخايا اﾟمشيجية تحدث اﾟدورة اﾟجカسية    
اﾟذي  ﾟOocystبيضة اﾟذﾞرية واأカثوية واﾟتي باتحادها تﾞون اﾟبيضة اﾟمخصبة اﾟتي تتحول فيما بعد اﾟى ﾞيس ا

بク ギバلك مع فツاや れلトボط ヱهケヲヅ ヲ غيゲ مOocyst   ヵギバكيس やلらيるツيァゲガ  يتم طرحه مع براز اﾟقطط.
( ギバن بムلヱ2-2 ヴلや メヲエわيヱ れゅمゅジボنや ケヲトلや やグخل هやギب ゐギエت るトيエヨلや りケやゲエلやヱ ءやヲヰヤل チゲバわلや من ュゅأي )

るغيヲらلや るヤダيヲエلや ( ヵギバヨلや ضجゅレلや ケヲトلやSporulated Sporocyst   ) ヲهヱ ヅゅエم ヵヲツعن كيس بي りケゅらع
، Sporozoitesمゅヰレ عヴヤ أケبるバ بヲيغれゅ كل يSporocysts  ヵヲわエ بヱ ケやギイيヵヲわエ عヴヤ كيジين بヲغيين 

 .ギحやヱ ラفي آ るئيゅヰレلやヱ るトسيヲلや ئفゅツヨヤل るيギバم るغيヲらلや るヤダيヲエلや ラヲムتヱ 

اأخرى أو اﾟطيور، أو بتلوث من قبل اﾟثدييات  や Sporulated Sporocystلヲエيや るヤダلヲらغيるعカد تカاول     
غذاء ااカسان بها بواسطة اﾟحشرات أو باﾟلعب باﾟتراب اﾟمدفون به براز اﾟقطط تحدث اصابة حادة ﾟاカسان 

لحيواカات اأخرى  وتشق طريقها بバヘل やلや りケゅダバلヨツヰيる لやヱ りギバヨヤأمゅバء  クやSporozoites تや ケゲエわلヲらيغれゅ ゚و
 دخل اﾟدماغ واﾟعضات اﾟمخططة واﾟقلبية واﾞﾟبد واﾟطحال واﾟرئتين.اﾟى مختلف أカحاء اﾟجسم بواسطة اﾟدم فت

 Trophozoite orويحصل هカاك تﾞاثر باﾟتبرعم اﾟداخلي وتتﾞون أطوار خضرية  ヱتや メヲエわلや ヴلや ケヲトلゅレشط 
Tachyzoite 
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 Trophozoiteاو Tachyzoite     اﾝخضري اﾝطور  
ها بين   3-0وعرضها  ميﾞرومتر 8-4هاﾟية اﾟشﾞل يتراوح ط゚و

ميﾞرومتر واحدى カهايتها مستدقة واأخرى دائرية وカواتها ﾞروية 
 اﾟشﾞل أو بيضوية قريبة من اカﾟهائية اﾟدائرية.

عカد زيادة أعداد اأطوار اﾟخضرية يستجيب جسم ااカسان 
بتﾞوين أجسام مضادة خاصة تعمل على اعاقة تﾞاثر تلك  

صابة اﾟحادة اﾟى اأطوار اﾟخضرية. وبظهور اﾟمカاعة تتحول اا
 Cyst orاصابة مزمカة إذا تتﾞون أﾞياس )اﾟطور اﾟمتﾞيس 

Bradyzoite ياسﾞاا ケمصابة وتحوي هذﾟخايا اﾟداخل ا )
  على اﾟعديد من اأطوار اﾟخضرية.

 
                             

:るآتيや ベゲトلや ンギحゅب ラゅジإنや るبゅصま لダエت 

1- るغيヲらلや るヤダيヲエلや طボわヤت ゅمギレعSporulated Sporocyst   ラゅジانや لらمن ق( るيトسヲلや ئفゅツヨلやヱ
ンゲاخや) طトボلや コやゲبه ب ラヲفギヨلや ゆやゲわلゅب بバヤلゅب ヱأ れやゲゼエلや るトسやヲب ゅヰب ラゅジانや ءやグغ ゐヲヤわوا  ب

 .سيما اأطفال من اﾟلعب باﾟحدائق

تعد اأطوار اﾟخضرية اﾟموجودة في ﾟحم اﾟحيواカات أو اﾟموجودة داخل اأﾞياس اﾟمصدر اأساس  -2
 صابة اﾟحيواカات آﾞلة اﾟلحوم.ا

3-  るيキاヱ ゆゅダي ラن أムヨي ラゅジانや ينレج ラأ ゅヨكCongenital  るبゅダヨلや ملゅエلや ュأや るヨيゼيق مゲヅ عن
 .Hydrocephalusوموت اﾟجカين أو حصول استسقاء مائي  Abortionفتسبب في ااجهاض 

2-  ゆゲيب شヤح ュأ るبゅダم ヱيب أヤح れゅنやヲحي るبゅダم ヱمن أ メخا れゅيヤヨل عボن ュギلや أヱ لボء نゅツأعや. 
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 ゆاギاأه れماゅح るらشع Phylum Ciliophora 
 ゆやギأهや れماゅح るらバش コゅわヨي  

1-  ゆやギته أهゅنやヲحي ポاわمやCilia  コゅわヨت .るレيバق مヅゅレم ヴヤع ゲダわボت ヱم أジイلや ملゅك ヴヤع ゲゼわレت るトيジب

 やأسや .ヅやヲأهゆやギ بゲダボهヱ ゅكりゲん عキギهゅ عヴヤ عムس やأسや ヅやヲا أنゅヰ تゲكيらيゅ تらゼه تゲكيب

2- るيらلゅك غヤわヨت ゆやギأهや れماゅح  りゲيらك りやヲنMacronucleus لや ヴヤع ゲトيジتヘلや れゅليゅバるيヲيエ りやヲنヱ ،

 りゲصغيMicronucleus ゲثゅムわلゅب るعاق ゅヰل. 

3- れماゅحゲثゅムわت ケゅトゼانゅب ゆやギأهや ضيゲバلや يطジらلや  ⇔ゅيジレجヱ ラやゲわاقゅب ヱأ キゅエتや ァゅゼأمや. 

Phylum Ciliophora 

    Class Kinetofragminophora 

               Balantidium coli  

 

 るالقولوني れゅبيゲالقBalantidium coli 
:るبゅموقع اإص  ラやクゲイلやヱ ゅيレغي ゲيコゅレخヱ ゲيコゅレガلやヱ りキゲボلやヱ ラゅジلان るヌيヤلغや ءゅバأمや ي فيヤيヘトلや やグيش هバي

 .れゅييギんلや من ゅهゲغيヱ 

ケゅج: اانتشヲه مレムلヱ るئيやヲわاسや قヅゅレヨلや في ⇔ゅعヲشي ゲんنه أكや ヲي هヤيヘトلや やグه ،⇔ゅツأي るلギわバヨلや ءやヲأجや في キヲ

.ラゅジانや يبダي تわلや るضيゲヨلや れゅبيギヰلや من ギحيヲلや 

 خヱ ヵゲツمتムيس. :يظゲヰ هグا الطفيヤي بطوケين

 ヵゲツガال ケالطو Trophzoite  

ميヱゲムمヱ ゲわبグلك يギバ من أكや ゲらلエيやヲنれゅ  151-31كヵゲんヨ أヱ كや ヵヱゲلムゼل يヲヅ ゥヱやゲわله بين  -1

 ي أمゅバء やانや .ラゅジابやギわئيや るلるヤヘトわヨ ف

2-  ゴيヤهギلや ヴヨジئل يゅم チゅヘガنや مジイلや من るميゅأمや るボトレヨلや في ギجヲيVestibulum  メヲح ゅم るボトレم ヱأ

 ヵヲヤガلや مヘلやPeristome  ⇔ゅحヲわヘم ヱギらي ギق ヵグلやヱ  مヘلや ヴلや ヵキぽي ヲهヱ ل شقムゼب ゲヰヌي ヱأ るヤمゅك りケヲダب

 ヵヲヤガلやCytostome. 

キヲ صف خソゅ من أهヲヅ ゆやギيるヤ تエيط بるボトレヨ كل やلジイم مغヴト بほهキ ゆやギقيるボ مゲتるら بヲヘダف مع ヱج -3

 ヵヲヤガلや مヘلや メヲح ゅم ゆやギأه ヴヨジت ヵヲヤガلや مヘلや メヲح ゅمPeristomal cilia . 

2-  ラゅダエلや りヱギه حらゼي تヰلك فグبヱ ンゲأخや るヰイلや من ゲバボتヱ ينわヰイلや ンギحや ギレع ゆギエت れやク りゲيらムلや りやヲレلや

صغيや  りゲلダغيやりゲلりやヲレ يや メヲヅ .⇔ゅらلジイم تヱ5/2 ゲボهي تボع قヱ ゆゲسط やلジイم عヱ りキゅيダل ヲヅلゅヰ حやヲلي 

りゲيらムلや りやヲレلや بらジب るيヘガم ラヲムت ゅم ⇔ゅらلゅغヱ りゲيらムلや りやヲレلや من るبゲボم ヴヤع عボتヱ ⇔やギج. 
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5-  れやヲイヘلや من キギع ポゅレقع، هヲヨلや るيヘヤخ るنيゅんلやヱ مジイلや فダわレم ゆゲق ゅヨهやギحや ラゅわダヤボわم ラゅتヲイف ギجヲت

ムبヱ يفツヨلや ゅخاي ュゅトح ヵヲエهي تヱ ュコباヱギانや في りゲゼわレم るئيやグلغや れゅيゲك ゅنゅأحيヱ ンゲأخ キやヲمヱ ゅيゲわ

.ゲヨح ュキ 

 Cytopygeيヲجギ عギレ قや るヨلゲトف やلヘヤガي لエヤيラやヲ مァゲガ خヵヲヤ مぽقت  -6

 يゅムわثや ゲلや ケヲトلヵゲツガ بゅانや ケゅトゼلゲバضي ヱيラヲムわ من فم خヵヲヤ جギيギ لエヤيや ラやヲلギイيや ギلヘヤガي. -7

 

 

 
 Cyst الطوケ الヨتムيس

ケ سヨيك، やأهゆやギ في بやギيる تや ラヲムلムيس ميヱゲムمヱ ゲわمヅゅエ بやギイ 61-21كヵヱゲ أヱ بيヵヲツ يゥヱやゲわ قロゲト بين 

تラヲム بトيや るゃلゲエكヱ るبゅإمラゅム مゅゼهギتゅヰ عや ヴヤلムيس، ヱلムن بギバ فりゲわ تヘわガي كゅヨ تヘわガي كل やلやゲわكيب やキخل 

.るダヤボわヨلや ュゅジأجや من ゲんأك ヱأ ⇔やギحやヱ ゅنゅأحيヱ تينやヲレلや やギيس عムلや 

 わي لم تわلや ゲيコゅレガلや れاツبيع في فゅأس ⇔ゅء حيゅボらلや يسムلや ラゅムمゅمن ب ラゅジانや るبゅصや لダエت .ギバف بゅヘイヤل チゲバ

.サゅأكيゅء بゅヨلや ヱء أやグلغや ゐヲヤء تやゲج  

Trophozoite 
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るاضيゲف : اامゲバي ⇔ゅضゲب مらジيBalantidiasis or Balantidial dysrntery  ءゅゼلغや ヱゴيغ ギحيث ق

や تهゅヨيゴأن ヵヱゅيヨيムلや ゲثيほわلやヱ يヤيヘトلや るكゲب حらジب るヌيヤلغや ءゅバلأم るيヅゅガヨلや تエت るボらトلやヱ يヅゅガヨلや يわل

 .るヌيヤلغや ءゅバأمや في ゥゲボت ゐヱギح ヴلや ヵキぽيヱ ゅهコゲヘي 
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Lab8                                                                                                               الガヨتゲら الゅんمن

 るسطحヨال ラاギيギال るらشعPHYLUM: PLATYHELMINTHES 

:ゅヰレم れやゴيヨم りギバب るらバゼلや ログه れゅيヤيヘヅ コゅわヨت 

1-  るيレトらلやヱ るيゲヰヌلや ينわحيゅレلや من るヅヲغツم ュゅジجや れやク ⇔ゅنやギيキ るらバゼلや ログم هツتDorsoventrally flattened. 
2-   るميヲثゲイلや れゅボらトلや るثاثي れゅنやヲحيTriploblastic . 
3-  ゲドゅレわلや るيらنゅجBilateral symmetry . 
 .Parenchymaلや ラヲムأعゅツء やلやギخヤيる مりやヲわエ في やلジレيج やلAcoelomata  ヵヲゼエعギيや るヨلヲイف やلヨジイي  -2
تギらأ بゅلヘم ヱا في بゅヰツバ مヱ ュヱギバعヱ ギレجロキヲ فヲヰ يラヲム بムゼل قヲヅ りゅレيるヤ تギわヨ بや メヲトلジイم  الجコゅヰ الヨツヰي -5

.るيゅヰレلや قヤمغ コゅヰイلや やグه ラや ヵأ ،ァゲガヨي بヰわレت 
 Brainبジيط جやギ⇔ فァヱコ ポゅレヰ من عギボ عらダيる في مギボمや るلジイم تヴヨジ مやコゅイ⇔ "بゅلギمパゅ"  الجコゅヰ العらダي.  -6

.るيらダع れصاヲヨب ゅヰツバط مع بらتゲت るليヲヅ るيらダع メゅらمن ح ァやヱコأ るثاث ヴلや ァヱコヱ 
 لグلك فゅلや コゅヰイلヨツヰي يや ゲゼわレلや ヴبギバ حや キヱギلジイم. ا يوجギ جケヱキ コゅヰاヱ ラا جコゅヰ تنفسي -7
4-  るيんレخ ラやギيギلやHermaphroditic  ギيギバلや ゲثゅムわي يジレイلや ゲثゅムわلや ا⇔ عنツفヱ ⇔やギج るヤيヤボلや れやءゅレんわاسや ضバب やギع

.りギボバم りゅيエلや りケヱキ .ゅヰتゅمن حي るヘヤわガヨلや ケやヲヅاや في ⇔ゅيジレا ج ⇔やゲثゅムت ゅヰレم 
 ジم.من やعギボ أجや りゴヰلイالجコゅヰ التنゅسヤي .  -9

 :るヤヘトわف مゅレأص るバبケأ るらバゼلや ログم هツت 

1-  れやゲムバヨلや فレصClass: Turbellaria コゅヰج ゅヰلヱ るヨジق ゲغيヱ るبギヰم ゅヰمゅジجや ،るゼيバヨلや りゲح れゅنやヲحي :
 .Suckersهヨツي ヱقギ تヵヲわエ عヴヤ مゅエجم 

2-  ほゼレヨلや るيキゅأح れゅمゲガヨلや فレصMonogeneaヨأسや غاصمヱ نفゅعコヱ ギヤيب جダت るجيケゅخ れゅيヤيヘヅ : ポゅ
 ベゅダわلや コゅヰجヱ ميゅمや مイエم ゅヰل .れゅئيゅمゲらلや لكグكヱHapter  ケやヲヅや ゲヰヌا تヱ りゲشゅらم りゅيエلや りケヱキ .مジイلや りゲخぽفي م

.りゅيエلや りケヱキ في るيジレا ج 
3-  れゅمゲガヨلや فレصClass: Trematoda コゅヰج ゅヰلヱ ゴيヨわم ゲغي サأゲلやヱ مジボم ゲم غيジイلや ،るヤヘトわم れゅنやヲحي :

 ヱم أイエم ヴヤع ヵヲわエتヱ يヨツهんكやや りケヱキヱ ゲゲشゅらم ゲغي ゅヰツバفي بヱ りゲشゅらم ゅヰツバفي ب りゅيエلり. 
2-  るيトيゲゼلや ラやギيギلや فレصClass: Cestoda コゅヰイلやヱ りゴيヨわع مトق ヴلや りキゅم عジボم مジイلや ،るヤヘトわم れゅنやヲحي :

.りゲشゅらم ゲغي ヴヨヌバلや ゅヰわيらلゅفي غ りゅيエلや りケヱキヱ サأゲلや جم فيゅエم ヴヤع ヵヲわエت ギقヱ ュヱギバي مヨツヰلや 
 
 

 れゅمゲガヨصنف الClass Trematoda: 
          ヴヤع るヤヘトわم ⇔ゅعやヲم أنツي تわلや ゐاんلや ميعゅイヨلや بين りギحيヲلや ゅヰان れゅمゲガヨلや فレص ヴヤع るسやケギلや ゲダわボف تヲس   

:ゅヰتやゴيヨأهم م ロゅنキや فيヱ ラゅジانや 

1- るヤヘトわم れゅنやヲحي. 
2-   ゴيヨわم ゲغي サأゲلやヱ مジボم ゲم غيジイلや. 
 .لゅヰ جコゅヰ هヨツي  -3
2-  ヱم أイエم ヴヤع ヵヲわエتやんك ゲ. 
  .りي بゅヰツバ غيゲ مゅらشや りケヱキゲلエيりゅ في بゅヰツバ مゅらشヱ りゲف -5
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 れゅمゲガヨال りゅحي りケヱキ احلゲمLife Cycle of Trematodes 

1 -  るツيらالEgg or ovum: 

      ヵヲわエت ギق ネやヲأنや بジح ゅヰنやヲلやヱ ゅヰمゅイحやヱ ゅヰلゅムشや ف فيヤわガت ログهヱ りギيギع ⇔ゅضヲبي れゅمゲガヨلや ゥゲトت ⇔ゅمヲヨع

يoperculated  ァゲガبや れやグلغゅトء  عや ギレحゲヅ ギفيゅヰ فヴヨジわ عギレئやLid or operculum グلらيるツ عヴヤ غゅトء 

. ゅnonoperculated عギيや るヨلغゅトء ه تヵヲエ مんل هや やグلغゅトء فヴヨジわ عやギレلレイين عن ゲヅيق やنや ゥゅわヘلغゅトء ヱقギ ا

.るツيらلや りゲゼق ベゴヨيق تゲヅ ين عنレイلや ァゲガي 

2-
 

 ュيوギاسيゲيヨالMeracidium 

ヲش عن قわヘت るبギヰم るエبゅس るقゲلك كل من قيグب ゅهギعゅジيヱ هヨジج ベゲわガわسب لゅレع م るيヨق るヨヤحApical 

papilla  るيヨق りギغヱ るكゲエわمApical gland  ベやゲわخや キギغヱ ،ベやゲわاخや ءゅレثや قعヲボلや るイジنや يبグت ⇔やキやヲم コゲヘت

Penetration glands るميヲثゲج ゅخاي るيらヰل ゅخايヱ るيレع عيボبヱ パゅمキ ヴヤع ュヲيギسيやゲيヨلや ヵヲわエي .Germ cell 

ゅわلي. بラや ギバ يや ギイلヨيやゲسيギيや ュヲلヲボقع やلゅレヨسب يベゲわガ تや メヲエわلヴ كれやゲ جゲثヲميる مヱぽジلる عن تヲムين やلイيل やل

 جヨジه ヱيや ギボヘهやギبه ヱيや メヲエわلヴ كيس بヲغي.

3-
 

  Sporocyst.الムيس الらوغي 

 パゅمキ اヱ るيヨツه りゅレغي قヲらلや يسムلや في ギجヲا ت .⇔ゅعゲヘわم ヴわح ヱا⇔ أヱゅトわم ラヲムي ギقヱ ヵヲツكيب بيゲت

 るيキاヱ るエわفヱ るميヲثゲج れやゲكヱ るيらヰل ゅخاي ギجヲن تムلヱBirth pore  ラヲムわヨلや يلイلや ァヱゲガلك لクヱ ⇔ゅنゅأحي

 やキخヤه

4-  ゅيギيゲالRedia: 
فم ヱبやヱ ュヲバヤمゅバء  تゲكيب مメヱゅトわ يヵヲわエ عァヱコ ヴヤ أヱコ ヱجين من やلやゲらعم やلゲエكيヱ るلゅヰ جコゅヰ هヨツي مラヲム من

 غيゲ مゲヘわعる. هポゅレ عギボ عらダيキ るمゅغيヱ るخايゅ لらヰيヱ るغゅلゅら⇔ مゅ تラヲム هポゅレ فヱ るエわاキيる قや ゆゲلヘم لや ァヱゲガلイيل
ゅيギيゲلや ラヲムت るميヲثゲج れやゲمن ك ゅヰヤخやキ ラヲムわヨلや ギيギイلや. 

5-  ゅيケゅكゲالسCercaria: 
 るヨيギع ゅヰツバبヱ るحゅらジلや في ゅهギعゅジي ヵグلや نبグلや كيبゲتヱ مイحヱ لムف في شヤわガت ゅヨك るヘヤわガم メゅムشや ゅيケゅكゲジヤل

やمゅمي ヱبレトي ヱخايや ゅلグنب. ヱلゲジヤكケゅيゅ جコゅヰ هヨツي مラヲム من فم ヱبヱ ュヲバヤمヵゲء ヱفゲعي やمゅバء. كグلك مイエم 
.るيヤسゅレわلや ءゅツأعや ヴلや メヲエわت るيヤسゅレت ゅخايヱ るيらヰل 

6-  ゅيケゅكゲسゅわيヨلやMetacercaria: 
 れゅيゲボلافや ヱأ ポゅヨأسや ュゅジجや ヴヤع ヱفي أ ヱأ ンゲأخや るئيゅヨلや れゅتゅらレلやヱ ゆゅゼأعや ヴヤع ヴヤع ゅمや ギجヲيヱ قيゲي ケヲヅ ゲخや

 るبゅأص ヵギバヨلや ケヲトلや لんヨتヱ ⇔ゅيツيや るトゼت نジلي ⇔ゅمヲヨهي عヱ يفツヨلや りギバヨل ゅيケゅكゲسゅわيヨلや メヲصヲئي. بゅヰレلや يفツヨلや
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 るバفゅي りキヱキ هレم ァゲガتヱ يسムلや ケやギج ゆヱグئي يゅヰレلやYoung worm  ラや ギバب パヲヤらلや لダتヱ ゅهヲヨل نヨムت ゅم ラゅعゲس
 تقسيم تゲボわジ في やلヲヨقع やلゅレヨسب لバヨيやキ ゅヰわゼخل جジم やلツヨيف やلゅヰレئي.

 
 

 Classification of Diagenetic Trematodaتقسيم اﾝمخرمات ثヱائية اﾝمヱشأ 
 るلغゅらلや ラやギيギلや キヲجヱ قعやヲم ヴلや ⇔やキゅレわسや ميعゅイم ヴلや るئيゅレんلや れゅمゲガヨلや يمジボت ヴヤع るيイヰレヨلや بわムلや بヤغや في りキゅバلや れゲج

 في やجュゅジ مツيゅヘتゅボらヅヱ ゅヰ⇔ لやグヰ تジボم هや ログلギيや ラやギلケや ヴبع مゅイميع هي
1-  ギらムلや れゅمゲガمLiver flukes  
  Intestinal flukesمゲガمや れゅأمゅバء  -2
3-  ュギلや れゅمゲガمBlood flukes  
  Lung flukesمゲガمや れゅلゲئわين  -2
5-  

 ギらムال れゅمゲガمLiver flukes: 
 

 ュゅاأغن ギらك ラヱゴヤح りキヱキFasciola hepatica: 
تギバ هや ログلりキヱギ من やقや ュギلゲガヨمや れゅلヱゲバヨفヱ るهي تダيب やلやヱ ギらムلや れやヲレボلヱやゲヘダيる لاغやヱ ュゅレلゅヨعやヱ ゴابヱ ケゅボكグلك 

ンゲأخ れゅنやヲحي キゅらكや メヲيガلやヱ ゲيコゅレガلやヱ チケやヲボلゅك. 
 やلムゼل やلケゅガجي

1-   ヴلや لダتヱ るتيゅらレلや るقケヲلや هらゼيا⇔ تヤق るلヱゅトわل مムゼلや るيヲツبي るلغゅらلや りキヱギلや21 ヱ ⇔اヲヅ 13مل 
 ،⇔ゅضゲ2مل ع-  ヅヱゲガل مムش ヴヤع りキヱギلや るمギボمCone ينわفيゅわك ヱや ينヘわنه كほك ヱギらلي ゅهギバسع بヲわي 

2- ゲم ケギボي بレトらلや مイエヨلやيヨヘلや مイエヨلや مイف حダنヱ り. 
 

3-  ンゲأخや فヤخ りギحやヱ るバقやヲلや るعゲヘわヨلや ヴダガلや من ァヱコ لف منほわي :ヵゲكグلや يヤسゅレわلや コゅヰイلや
في やلゲبバين やلゅんني やヱلゅんلث من やلジイم تヵキぽ كل خダيや るلヴ قりゅレ مヲレيる صりケキゅ تギエわ مع مんيゅヰわヤ لヲムわين 
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عヴヤ حヲصるヤ مヲレيヱ るقりゅレ قクゅفヱ るغや りギلヱゲらسれゅわ  قりゅレ مヲレيる نゅقるヤ تヰわレي بムيس やلや キゅヘジلヵグ يヨわゼل
 ヱعや ヲツلキゅヘジ. يわヘح عや ヲツلキゅヘジ بゅلや るエわヘلゅレわسヤيや るلやヲقや るバمや ュゅلイエヨم やلレトらي.

やلや コゅヰイلゅレわسヤي やانヵヲん: يほわلف من مらيض مや ネゲヘわمや ュゅلダガيや るامゅميヱ るيや ヵキぽلヴ قりゅレ بيض  -2
 .ヵヲレم ネキヲわジم ギجヲا يヱ ケケヲل りゅレق ギجヲت .ゆゅダガヨلゅح بわヘت るヰمن ج ゆゅダガヨلゅل بダわヨلや حمゲلや ゅمや

 ヱبゅلや るエわヘلゅレわسヤيや るانヲんيる من جるヰ أخンゲ فダボيや ،ゲلغや キギلエヨيやヱ るقるバ عヴヤ جゅنらي やلジイم.
 

ゲضي التأثيゲヨال 
 في شゅئع やانケゅゼわ عゅلヨي ヱهFascioliasis hepatica ヲ يヴヨジ مや Liver rot ヱや ゅلギらム تヘバن مチゲ تらジب

ケゅトأقや يわلや ゲんムي ゅヰعي فيやゲヨلや .ジبتら ラやギيキ ラヱゴヤح ギらك ュゅレأغや  ⇔やケゲض  ⇔ゅドヲエヤم れゅنやヲيエヤا لヱ ゅヨسي るيわヘلや 
ゅヰレف حيث مヤわت ،ギらムلや قلゲバわي ヲヨن れゅنやヲيエلや فバツتヱ قطゅジわيヱ ゅヰفヲص ギقヱ れヲヨت. 

 
:りゅالحي りケヱキ 

 チيوらال  れやコやゲفや مع るلغゅらلや りキヱギلや من ゅヰحゲヅ ءゅレثや るイضゅن ゲهي غيヱ ءゅトغ れやク ゅヰنヲムب コゅわヨت
 Lymnaeaيギخل قやヲقع やلレイس  ميゲاسيギيوュ ع やلヱ ،コやゲらعヱ ギレصヲلゅヰ لゅヨヤء تボヘس عنやلやゲヘダء حيث تァゲガ م

 ヴلや ュヲيギسيやゲيヨلや メヲエわي ポゅレه .ンゲأخ サゅレجやヱ ين من كيس بوغيヤجي ヱや ⇔ج جياわレي ゅيギيゲال るجケキ ヴヤع ⇔やキゅヨわعや
 るجケキ ギレين عヤجي( りケやゲエلや21-25  るجケキ ギレع ギحやヱ جيلヱ ュ31   ガت ゅيケゅكゲعن س ゅيギيゲلや سボヘت .)ュ من ァゲ

مغりゅト بムيس شゅヘف. تケゲエわ مりキヱキ ゅヰレ  ميتゅسゲكケゅيやゅلヲボقع لムわわيس عや ヴヤلゅらレتれゅ أや ヱلゅゼエئش やلゅヨئيる فらダわح 
 りキヱギلや ログه .ンゲأخや れゅヘيツヨلやヱ ュゅレأغや لらمن ق るبゅダヨلや れゅتゅらレلや ログه メヱゅレم تわي ゅمギレع ゲゼع ヴレاثや في るバفゅي

ギらム لゲわガわقه ヱتダل やلヴ قや れやヲレلやゲヘダء فらダわح تベゲわガ جや ケやギأمゅバء ヱتゅヰجや ゲلや ヴلヲイف やلヨジイي ثم やلや ヴل
 りゲわヘب るلغゅب ⇔ゅنやギيキ3-2  .مジイلや ゅヰلヲخキ من ゲヰأش 
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Phylum: Platyhelminthes 

                                                         Class: Trematoda 

 ギらムLiver flukes مゲガمれゅ ال   
  Clonorchis sinensisمュゲガ الギらム الダيني أヱ الشゲقي 

るبゅموقع اإص るيキぽヨلや りゲيらムلや るيヱやゲヘダلや れやヲレボلや فيヱ ギらムلや في りゲغيダلや るيヱやゲヘダلや れやヲレボلや يش فيバي :
 لやゲヘダヤء في やانやヱ ラゅジلエيやヲنや れゅلギんييや るأخンゲ آكや るヤأسポゅヨ كゅلムاやヱ ゆلトボط.

:ケゅاإنتش や やグه ゲゼわレي ヴダأقや ベゲゼلや ケゅトقや ي فيヤيヘトلFar east .ラやヲيゅتヱ ュゅレわفيヱ ゅيケヲكヱ ينダلゅك 
 ケゅガجيالشムل ال

 5-3مヤم ヱعゲضや11-25  ゅヰلや りキヱギلゅらلغる مヱゅトわلや るلムゼل عギيや るヨاشヱ ポやヲشゅヘفヱ るيヲヅ ゥヱやゲわلゅヰ بين  -1
 مヤم. 

 やلヨヨص やلヨヘي أكゲら بヤボيل من やلヨヨص やلレトらي やلヵグ يボع في やلゲبع やامゅمي لジイヤم -2
3-  や ヵキぽي ヴヤع ネゲヘت ラヱキ ラやギわヨي ゅم ⇔ゅعヲين نバسやヱ يينヲバبين مキケ ثم ゲيダء قヵゲヨف ヵヱゲك ュヲバヤب ヴلや مヘل

 .るボヤمغ るيゅヰレب ラゅيヰわレيヱ مジイヤل るيヘヤガلや るيゅヰレلや ヴわم حジイلや يらنゅج 
2-  るボيヨع ラヲムت ヴダガلや ラや やギع ュゅレأغや ギらك ラヱゴヤح りキヱキ في キヲجヲم ゅヨل ゅم ギエبه لゅゼي مヤسゅレわلや コゅヰイلや

ゅمや りギحやヲلや عボتヱ ソヲダヘلや れゅわسヱゲらلや りギكل من غ ュやギバانや ،مジイلや ي منヘヤガلや ءゴイلや في ンゲأخや ュ
.れやءやヲわلや りギحم عゲلや ヵヲわヤي ヲヨレلや るヘيバツف るفクゅボلや りゅレボلや ゅمや .キゅヘジلや كيسヱ キゅヘジلや ヲツعヱ 

やلらيチヲ بيヲツيや るلムゼل れやク غゅトء من やحや ンギلわヰイين ヱنギبる صغيりゲ في やلゅイنب やاخヱ ゲتヲصف  -5
ムゼلや لムه شらゼي ゅヰヤムش ラほب るツيらلや ラやキゲ.Sugar bowl-shaped 

りゅالحي りケヱキ 
バلや ロゅيヨلや ポゅヨأسヱ るليヱや るيトسヱ ئفゅツヨقع كやヲボلや ヴヤع りゅيエلや りケヱキ نヨツわفي حين ت るيヲنゅث るيトسヱ ئفゅツヨك るبグ

 や ゅヰレヨツإنラゅジ مゅツئف نゅヰئيる.بや ラヲムلゅらヤئن ت
ァケゅガلや ヴلや ァゲガتヱ ءゅバأمや ヴلや لダتヱ ئيゅヰレلや يفツヨヤل るيヱやゲヘダلや れやヲレボلや في チヲيらلや ゥゲトت  .コやゲらلや مع 

 Bulinusهや ログلらيチヲ مるヤヨわム عゲヅ ギレحゅヰ حيث تボヘس عن ميやゲسيギيュヲ عや ギレبわاعゅヰ من قらل قやヲقع やلレイس 
.ンゲقع أخやヲقヱ 

ヱفي جジم やلヲボقع تや メヲエわلヴ كيس بヲغي يラヲム جيا⇔ やヱحやギ⇔ من やلゲيギيゅ ثم やلゲジكケゅيや ゅلわي تァゲガ من やلヲボقع 
やヲعヱ るيヅヲらゼلや るヤئゅバلや ポゅヨسや ュゅジجや يس فيムわわلي لやヲح( ンゲ41ئل أخ  メヱゅレわبヱ .)るبグバلや ロゅيヨلや ポゅヨسや من ⇔ゅعヲن

 ゲجゅヰتヱ ゅيケゅكゲسゅわيヨلや ァゲガت るئيゅヰレلや ئفゅツヨلや لらمن ق りギجي ゲغي りケヲダب るخヲらトヨلや ヱأ るゃيレلや るبゅダヨلや ポゅヨأسや
や るيわف るقゲكيゲヘتヱ るمゅバلや るيヱやゲヘダلや りゅレボلや ヴعل.⇔ゅらيゲボت ゲヰゼلや キヱギエب るلغゅح بらダتヱ ゅヰ  

 
Inمゲガمれゅ اأمعゅء  testinal flukes:      
 ヵعوヨال ュゲガヨالFasciolopsis buski: 

るبゅموقع اإص ゆاムلやヱ ゲيコゅレガلや لكグكヱ ラゅジلإن ヵゲゼع ヴレاثや ゅヨا سيヱ るボقيギلや ءゅバأمや ュゲガヨلや やグيب هダي :
るヌيヤلغや ءゅバامやヱ りギバヨلゅب ⇔ゅツيや يヤيヘトلや ギجヲي りギيギゼلや れゅبゅإصや فيヱ ⇔ゅنゅحيや 

 :ケゅف.اإنتش ュゲガヨلや やグه ゲゼわレي ヴダأقや ベゲゼلや ي 
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 ゲガجيالشムل ال
1- ヅ ゥやヱゲわي ギم حيث قイエلや りゲيらك るلغゅらلや りキヱギلやヲ بين ゅヰ75-21ل  ゅヰضゲعヱ مヤ21-4م  るيヲツهي بيヱ مヤم

るلヱゅトわل مムゼلや 
 やلヨヨص やلレトらي بケギボ أケبや るバضゅバف حイم やلヨヨص やلヨヘي. -2
やلキゲبين やلヲバヨيين  يヨわゼل やلや コゅヰイلヨツヰي عヴヤ فم ثم مゅ قらل やلや ュヲバヤらلヤダらي やلムゼل ثم やلヵゲヨء やلダボيゲ ثم  -3

.ラやヲيエلや يらنゅج ヴヤيين عヲわヤヨلやヱ عينゲヘわヨلや ゲغي 
2-  .ュゅレأغや ギらك ラヱゴヤح りキヱキ في キヲجヲم ゅヨء لゅツأعや من حيث ゲيらك ギエبه لゅゼي مヤسゅレわلや コゅヰイلや 
5- .ゅヰاقトنや るヌエل ュゅت ゲغي ゅヰين فيレイلやヱ ءゅトغ れやク チヲيらلや 

りゅيエلや りケヱキ 
ن ميやゲسيギيヲمれゅ في やلゅヨء تエらث عن قヲقع مゅレسب عやلらيチヲ تらゼه りケヱキ حيヘヅ りゅيヤي حラヱゴヤ كや ギらأغュゅレ. تボヘس  

. يや メヲエわلヨيやゲسيギيや ュヲلヴ كيس بヲغي やヱGyroulusلレイس  やヱHippeutisلレイس  Segmentinaمن やلレイس 
 .ゅヰنゅボسيヱ ゅهケヱグج ヱや るئيゅヨلや れゅتゅらレلや ヴヤيس عムわわقع لヲボلや من ァゲガي تわلや ゅيケゅكゲジلや ثم ゅيギيゲلや ين منヤجي ラヲムي

らレلや ログه メヱゅレわبヱ ヴلや ゅيケゅكゲسゅわيヨلや メヲエわت ラゅレاسゅب ゅヰنゅボسيヱ ゅهケヱグج ゲيゼボわبヱ るجコゅヅ るبゅダヨلや るئيゅヨلや れゅتゅ
  يりキヱキ25-31 .ュヲ يゅفるバ تダわヤق بヅゅガヨيや るأمゅバء ヱتダل やلパヲヤら خاメ مりギ تゥヱやゲわ بين 

 
 ヵعوヨال ュゲガヨالHeterophyes heterophyes  

 
るبゅموقع اإصムلやヱ طトボلやヱ ラゅジلإن るボقيギلや ءゅバأمや يبダت : ポゅヨأسや るヤآك れゅييギんلや من ゅهゲغيヱ لبゅバんلやヱ ゆا

ケゅاإنتش .ヴダأقや ベゲゼلや فيヱ نヨليやヱ )ゅنيゅمヱケヱ ラゅنヲليや( ゅبケヱや ケゅトقや ضバبヱ ゅيボيゲفや メゅヨفي ش ゲゼわレت : 
 الشムل الケゅガجي

 مヤم.  1.7-1.3مヤم ヱعゲضや1-1.7  ゅヰلや りキヱギلゅらلغる كゲんヨيや るلムゼل يヲヅ ゥやヱゲわلゅヰ من  -1
 يゅヨ في やلゴイء やامゅمي. يや ヅゅエلジイم بほشキ ポやヲقيヱ るボاس -2
3-  .⇔ゅらيゲボم تジイلや فダわレع في مボي ヵグلや يレトらلや صヨヨلや من ゲصغや يヨヘلや صヨヨلや 
يボع قや ゆゲلゅエفや るلヘヤガيる لヨヤص やلレトらي  Genital sucker or gonotylهポゅレ مヨص ثゅلث تゅレسヤي  -2

.スゅヨムبل لانゅه قレムلヱ ベゅダわالや ヴヤع るيヤبゅボلや ليس لهヱ 
5-  らق ゅثم مヱ م من فمツヰلや コゅヰج ラヲムわي ゲيين غيヲバヨلや بينキゲلや يل ثمヲトلや ءヵゲヨلや ثم ュヲバヤらلや ثم ュヲバヤらلや ل

 やلゲヘわヨعيين. 
يヨわゼل やلや コゅヰイلゅレわسヤي やلグكヵゲ عァヱコ ヴヤ من やلヴダガ كヱゲيや るلヴ بيヲツيる تボع في مぽخや りゲلジイم  -6

.キゅヘكيس س ギجヲا يヱ ،ヴレヨليや ヴヤيا⇔ عヤق るمギボわم ンゲジليや るيダガلやヱ 
7-  ツيらل مヨゼفي ヵヲんانや يヤسゅレわلや コゅヰイلや ゅمや .مジイヤي لヘヤガلや ثヤんلや るمギボع في مボي ヵヱゲه كらش ⇔やギحやヱ ⇔ゅ

やلゲحم ヲヅيل .حヲصるヤ كらيりゲ تボع عヴヤ جゅنらي やلヤんث やلヘヤガي من やلジイم  やヱ12لغや キギلエヨيる عりケゅら عن 
 ヱمわヤف. 

りゅالحي りケヱキ 
 Pironellaتや ゥゲトلギيや ラやギلゅらلغる بيヲضゅ⇔ حヱゅيる عヴヤ ميやゲسيギيュヲ كゅمل やلツレج يボヘس بギバ تヱゅレله من قらل قヲقع 

canica  ヱأCerithidea cingula  مジج ポゲわت ゅيケゅكゲثم س ゅيギيゲلや ين منヤغي ثم جيヲكيس ب ヴلや メヲエわفي
 ヵケヲらلや ポゅヨسや نبク ヱغاصم أ ヱشف أやゲح ヴヤيس عムわتヱ قعヲボلやMullets  るابيわلや ヱأTilapia  ログه メヱゅレわبヱ

や れやケゅダバلや لバヘب るバفゅي りキヱキ ゅヰレم ァゲガت りギجي ゲغي りケヲダب るخヲらトم ヱや るجコゅヅ ポゅヨأسや ヴلや メヲエわتヱ るヨضゅヰل
ゲジب ヲヨレء حيث تゅバامや في るلغゅب りキヱキギمن بゅんلや ヱبع أゅジلや ュヲليや في るءع .るبゅإصや  
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Clonorchis sinensis -Medium adult 

 
 
Fasciolopsis buski - Large adult 
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Heterophyes heterophyes-Small adult 
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  Phylum: Platyhelminthes 

                                                            Class: Trematoda  

هى تصيب ااカسان واﾟحيوان و تقطن جهاز اﾟدوران في جسم مضيفها اカﾟهائية،  أカهاسميت بهذا اإسم  
وتカتمي اﾟى عائلة Schistosomiasis  داء اﾟمカشقات أو Bilharziasis زياداء اﾟبلهار  وتسبب

Schistosomatidae  شقاتカمﾟس اカتي تشتمل على جﾟاSchistosoma  ذي يسمى ايضاﾟاﾟس اカزيابلهار ج  

  Bilharzia  :صفات اآتيةﾟوتتميز با 
اأجカاس مカفصلة اﾟى ذﾞور واカاث، جسم اﾟذﾞر أقصر وأعرض من اأカثى ويحمل سطحه اﾟخارجي  -0

カبطﾟممص اﾟر خلف اﾞذﾟون جسم اﾞية مختلفة ااحجام. يカيب درﾞيًا عادة تراカاة أو اخدودًا بطカي ق
يحمل فيها ااカثى اﾟتي تﾞون أطول  Gynecophoric canal or grooveيسمى قカاة حمل ااカثى 

 وأカحف من اﾟذﾞور ﾟذا تﾞون カهايتها اامامية واﾟخلفية خارج هذケ اﾟقカاة.

وقد ﾞﾟل من اﾟذﾞر وااカثى ممص فمي صغير يقع في مقدمة اﾟجسم وممص بطカي يقع على مقربة مカه  -0
 يﾞون اﾟممص اﾟبطカي カاتئًا او محموًا على ساق قصير.

 اﾟى اﾟبطカي اﾟممص أمام اأمعاء وتتفرع مريئية بغدد محاط اﾟمريء اﾟى اﾟفم يؤدي: اﾟهضمي اﾟجهاز -3
 معوي واحد. فرع ﾟتﾞوين ثاカية يلتقيان معويين ردبين

ويخرج من ﾞل خصية ف اﾟمحجم اﾟبطカي لخصى تقع خ 9-4اﾟذﾞري: يتﾞون من  اﾟجهاز اﾟتカاسلي -4
وعاء مカوي صادر يتصل باﾟوعاء اﾟمカوي اカﾟاقل اﾟذي يتوسع ﾟتﾞوين اﾟحوصلة اﾟمカوية اﾟتي تفتح باﾟفتحة 

 اﾟتカاسلية اﾟذﾞرية اﾟواقعة خلف اﾟممص اﾟبطカي.

 وتفتح أماماً  اﾟمتجه اﾟبيض قカاة به تتصل متطاول واحد مبيض من يتﾞون: اأカثوي اﾟتカاسلي اﾟجهاز -1
 اﾟممص خلف اﾟواقعة ااカثوية اﾟتカاسلية باﾟفتحة ﾟيفتح اماماً  اﾟمخضاب من اﾟرحم متدي. باﾟمخصاب

 ااカثى ﾟجسم اﾟخلفي اカﾟصف أغلب. اأカواع بحسب فيه اﾟبيوض وعدد اﾟرحم طول ويختلف. اﾟبطカي
  .اﾟمحية باﾟغدد مملوء

ة دريカات وذات اﾟغطاء وعديمة ﾞبيرة اﾟبيوض -6  .اأカواع حسب اﾟموقع مختلفة وش゙و

 
 تتصف بما يأتي:دورة اﾝحياة: 

 تحتاج اﾟى مضيف وسطي واحد اﾞمال دورات حياتها. .0

اريا دون اﾟريديا. .0  يカمو اﾟميراسيديوم ﾟيﾞون جيلين من ااﾞياس اﾟبوغية ثم اﾟس゙ر

ها اﾟقابلية على اختراق جلد اﾟمضيف اカﾟهائي. .3 اريا مشطورة اﾟذカب ゚و   اﾟس゙ر



 

ヴΑ 

 

ا طور حياتها دورة في يカعدم .4  .ريااﾟميتاس゙ر

ى تتم في اﾟمرحلة مرحلتين، من حياتها دورة تتﾞون    اﾟذى تصل فيه اﾟديدان ( اإカسان) اカﾟهائي اﾟمضيف اأ゚و
  (.اﾟقوقع) اﾟوسطي اﾟمضيف اﾟثاカية في واﾟمرحلة اﾟى طور اﾟبلوغ ومن ثم وضع اﾟبيض

 カوع اﾟمضيف اﾟوسطي.تتشابه دورة اﾟحياة في اأカواع اﾟثاثة اﾟتي تصيب ااカسان عدا ااختاف في  
ى  -  يحمل  ،اﾟى طور اﾟبلوغ ﾞل من اﾟذﾞر واأカثىتصل  باﾟتزاوج، بعد دورة اﾟحياة عادة منتبدأ اﾟمرحلة اأ゚و

بوضع اﾟبيوض، اذ تضع بيضها  ىتقوم اأカث ثم اﾟتزاوج ضمن حدوثبذﾟك يو قカاة حمل ااカثى カثاケ في أاﾟذﾞر 
ة اﾟشعرية اﾟحوضية أو اﾟمساريقية وهذケ اﾟبيوض غير ﾞاملة اカﾟمو بيضة يوميًا( في ااوعية اﾟدموي 322-312)

ة تساعد على اختراق  يوض. تحتوي اﾟبعカد طرحها ويﾞتمل カموها داخل ااوعية اﾟدموية اﾟشعرية على ش゙و
عカد اカقباضها، وتعمل اﾟقشرة على إفراز بعض اﾟمواد اﾟتي ﾟها اﾟقدرة على إذابة اأカسجة  ااوعية اﾟدموي جدران

تمر اﾟبيوض اﾟى ااカسجة اﾟقريبة ومカها اﾟى داخل فراغ  .اأمعاء أو اﾟمثاカة على اختراق جدار يضةاﾟب دتساعف
 اأمعاء أو اﾟمثاカة ﾟتخرج اما مع اﾟغائط او اﾟبول.

 اﾟحياة، تفقس اﾟبيوض في اﾟماء اﾟعذب إﾟى اﾟماء اﾟعذب تأتي اﾟمرحلة اﾟثاカية من دورة يوضبعد أن تカتقل اﾟب   
وتخرج مカها  اﾟميراسيديومات اﾟتي تسبح حرة في اﾟماء ﾟتخترق أカسجة اﾟقوقع اﾟمائم وتﾞون اﾞياسًا بوغية في 

اريا )اﾟطور  داخل جسم اﾟقوقع. وهذケ ااﾞياس تﾞون بدورها اﾞياسًا بوغية بカوية وهذケ اأخيرة بدورها تﾞون اﾟس゙ر
ﾟمعدي( اﾟماء بمساعدة ذ تياﾟقوقع سابحة باﾟاء تخرج من اカسان اثカمشطور حتى تامس جلد ااﾟطويل اﾟبها اカ
 .جلدケ.خترق اﾟسباحة وت

 .تصيب ااカسان زيااﾟبلهار  يتوجد عمومًا ثاثة أカواع هامة من طفيل .
  .Schistosoma haematobiumاﾝبلهارزيا )اﾝمヱشقة( اﾝدموية  .1

 اﾟهカد وجزء من اﾟبرتغال.  معظم أجزاء افريقيا، اﾟشرق اأوسط، اﾟساحل اﾟغربي منتカتشر اإカتشار: 
 موقع اإصابة: تصيب ااوردة اﾟمساريقية اﾟسفلى وااوعية اﾟحوضية.

 Belharziasisاسم اﾟمرض: 

  Bulinus تカتقل ﾟاカسان عن طريق قواقع من جカساﾟمضيف اﾟوسطي:  
ة カهائية.  اﾟبيضة:  بيضوية اﾟشﾞل ذات ش゙و

 
 Schistosoma japonicumاﾝبهارزيا )اﾝمヱشقة( اﾝياباヱية أو اﾝشرقية  .2

 .وتカتشر فى مカاطق جカوب وشرق آسيااإカتشار: 
 تفرعات ااوردة اﾟمساريقية اﾟعليا )اأمعاء اﾟدقيقة( تصيب  موقع اإصابة:

 اسم اﾟمرض: داء اﾟمカشقات اﾟشرقي.
  Oncomelania قواقع من جカس اﾟمضيف اﾟوسطي:
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ة جاカبية صغيرة تشبه اカﾟدبة  اﾟبيضة: مدورة ذات ش゙و

 .Schistosoma mansoni اﾝماヱسوヱية( اﾝمヱشقة) ارزيااﾝبه -3
 .اﾟجカوبية أمريﾞا بعض اﾟعرب، جزيرة شبه ااستوائية، افريقيا جميع اカﾟيل، دﾟتا فى تカتشر: اإカتشار

 .اﾟغليظة اأمعاء في اﾟسفلى اﾟمساريقية ااوردة تفرعات صيبت: اإصابة موقع
 Intestinal اﾟمعوي اﾟمカشقات داء او( يمبلهارزيااﾟمستق) اأمعاء بلهارزيا: اﾟمرض اسم

schistosomiasis تقلカسان تカاﾟ  
 Biomphalaria  جカس من قواقع: اﾟوسطي اﾟمضيف

ة ذات اﾟشﾞل بيضوية: اﾟبيضة          . جاカبية ش゙و

 اﾟمظهر اﾟعام:
 اأカثى: 

 .ملم. عدد اﾟبيوض في اﾟرحم: بيضة واحدة بيضوية 2.06ل 04-2.0طول اأカثى وعرضها: 

 اﾟذﾞر:
 ملم. 0-2.8ل 9.9-6.4طول اﾟذﾞر وعرضه:  
 مرتبة بشﾞل عカقودي.  9-6سطح اﾟذﾞر مغطى بحليمات دقيق.عدد اﾟخصى:  

 موقع اﾟتقاء اﾟردبين: وسط اカﾟصف اأول ﾟلجسم
 

 
Male and Female in copula 
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 るسطحヨال ラاギيギال るらشعPhylum: Platyhelminthes 

 Class Cestodaشゲيطيる صنف الギيギاラ ال

 

ــ⇒ي حــين تジــヅヲわن       ــ⇒ゲボヘيれゅ ف ヤل るيヨツヰ⇒ــ ــ⇒や りゅレボل ــي やل ــ⇒غれゅ ف ــ⇒يش كゅらل バ⇒ت るــ ヤヘトわم ラやギــ ــ⇒ゲゼيトيキ るي ــ⇒ギيや ラやギل やل
 . れゅيゲボلافや ヱ れゅيゲボヘلや るイジف أنヤわガم ゅヰل るقيゲليや ケやヲ⇒ヅأや 

 من やلや れゅヘダلるヨヰヨ لや やグヰلレダف:    

 :ラや منعやギ بバض やاسゅレんわءれや, تほわل⇒ف أجや ュゅジل⇒ギيヱやギا:

1.  サأケScolex   れゅـダヨم ヱや جـ⇒مゅエل مムشـ ヴـヤع ( ベゅـダわالや ヱ يـتらんわلや ءゅـツل أعヨエي:Suckers or 
Acetabula   يفヅゅトخ ヱأ ,Hooks  مトخ ヴヤع るلヲヨエمRostellum  るヤيヲ⇒ヅ ギيキゅ⇒أخ ヱأ ,Bothria 

 ュゅ⇒イأحや ヱ メゅム⇒⇒أشや る⇒ヘ⇒ヤ⇒わ⇒ガ⇒م るيヨエ⇒ل れやコヱゲب ヱأ Bothridia) . ) 
2.  るらقケ ヱعنق ا るمـنطقNeckるيヨ⇒⇒⇒ジ⇒⇒イلや عトボلや يفツわل りゲヨわ⇒⇒ジم りケヲ⇒ダم بジボレت サأゲ⇒لや るボトレي مヤت : 
3.  るيヨالقطععع الجــســععـProglottids   キゲفععヨال(Proglottid .)  るيヨــジイلや ــعトボلや مــلゅك ヴــヤــق عヤトيヱ

 :ثاゐ مヅゅレق هي .ヱتヨわيや ゴلStroobila ヴبほنやヲعや ゅヰلんاثる أعاロ أسم 
A.  るضعجゅن ゲقطع غي:Immature أや ヴلـや ـعトボلや ゆゲ⇒قـ るيヤسـゅレわلや ءゅـツأعや ゅـヰفي ラヲـムهـي ت ュゅمـ

 . ヲヨレ⇒⇒لや るヤヨわムم ゲغي 
B.  ヴヨتسヱ  ゅجنسي るضجゅالقطع النMature : . ヲヨレ⇒⇒لや るヤヨわムم るيヤسゅレわلや ءゅツأعや ゅヰفي ラヲムت 
C. や ヴععヤらلقطععع الح:Gravid  チヲيらلゅــ تムــや ラヲلトボــع やلジイــヨيや るلやヲقバــる فــي نゅヰيــや るلــりキヱギ مヤヨــヲءり ب

 るバトボ بほكゅヰヤヨ تゲボيや .⇔ゅらلや るらダガヨلヲヨجりキヲ في やلゲحم やلヵグ يヨأ やل
     :ゅنيゅي ثヤسゅالتن コゅヰالج 

 ヵゲكグي الヤسゅالتن コゅヰيتــألف الج  ケキゅصـ ヵヲـレء مゅعـヱ ポゅـレهヱ قـعヲヨلや るيـゲヰド ヴダخ りギع ヴلや りギحやヱ るيダمن خ
من كل خダـيる يـ⇒ギエわ مـع やأヱعـ⇒يや るلヲレヨيـや るلダـりケキゅ لムわـヲين やلヲعـゅء やلレヨـや ヵヲلゅレقـل  やلゼヨـや ポゲわلـヵグ قـギ يツわـガم 

ヱ るهログ تわヘح في عや ヲツلや キゅヘジلやヲقع やキخ⇒ل ك⇒يس やلや キゅヘジلヵグ ي⇒⇒ヵヲエ غ⇒や りギلヱゲらسヱ .れゅわقギ لヲムわين حヲصるヤ مヲレي
 るيヤسـゅレわلや るـエわヘلゅب キゅヘـジلや ヲـツح عわ⇒ـヘي ヱ . ネやヲ⇒أن⇒ـや بジه حヤخやキ ヱأ キゅヘジلや كيس ァケゅخ るيヲレヨلや るヤ⇒⇒صヲエلや ラヲム⇒ت

. りキゅقع عヲヨلや يらنゅイلや يヤسゅレわلや ゴيヤهギلや في るバقやヲلや るيゲ⇒⇒كグلや 

      や ゅأم りゅレه قレم ほゼレص تダヘم ゲغي ヱや صダヘم キゲヘيض مらلف من مほわقع فيヲヨلや يレトらلや ヵヲんأنや يヤسゅレわلや コゅヰイل
 ヱأ ゆゅダガヨلや ヴلま ヵキぽيض تらلやOotype  るـヨجゅレلや( るكゲわـゼヨلや るيـエヨلや りゅレボلや ヱ س⇒⇒ヤヰم りギب كل من غ⇒⇒⇒ダت ヵグلや

( ヵヲレヨلや ネキヲ⇒⇒わジヨلや ヱや ラゴ⇒ガヨلや りゅレقヱ ) るيエヨلや るيレأقや من ギيギバلや キゅエتま بي  منヲらأنや لらヰヨلや م منガツわヨلや ءゴイلや
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ــــゲحم قــــ ــــギهヤيや ゴلゅレわســــヤي やلゼヨــــや ヱ ) ポゲわل ــــヵグ يヘــــわح بゅل  يムــــラヲ مジــــや キヱギلゅヰレيــــヱや る مヲわヘحヰــــやギ .ゅلゼــــムل やل

 

 

:ゅんلゅدان  ثボヘعن هذا ال れضヱقد عヱ ゅヰضمي فيヰز الゅヰجヤاثر ل ヵا ュداバنゅب るفゅك るز الديدان الشريطيゅتمت 

A. اا ヱ ュضヰヤهز لゅسط غذائي جヱ في ゅヰيشتバبم .) ヵرボヘمضيف الヤل るボء الدقيゅバص ) اامゅمتص 
B.  عاادد كبياار جااداً ماان ヴااヤع ゅااヰائヱاحت るبااヱヤボء مゅااバرجي تشاابه بأمゅالخاا ゅヰجاادار جساام れゅان زغيباا ゅكماا

 الزغيبれゅ التي تزيد كثيراً من سطح اامتصゅص. 
C. .るاد الممتصヱختزان المゅب るيヱالحش ゅالخاي ュヱボتヱ ュفي جدار الجس るضمゅه れゅنزيمぺ ポゅهنヱ 

 

 

            ⇔ゅيジレاج ゲثゅムわا ت るقيゲليや ケやヲヅأや ラحيث أ れゅمゲガヨلや في ゅヨع ⇔やギيボバقل تや るيトيゲゼلや ラやギيギلや りゅحي りケヱキ
 .)عやギ بバض やاسゅレんわءや れやلヤボيヱ ) るヤهي تま ァゅわエلヴ مツيف ヱسトي やヱحギ أま ヱثレين

: るيطيゲالش ラاギيギتقسيم ال 

ボيボエلや るيトيゲゼلや ラやギيギلや ヴヤع るسやケギلや ゲダわボわيس るEucestoda  لやヱ: ゅヨين هわらتケ ゅヰヨتب أهケ りギم عツي تわ- 

Order Pseudophyllidea Order Cyclophyllidea 

ヱ- فاااي الااار ュجゅجاااد محاااヱجاااد اا تヱس بااال ي
 ぺخدヱدان طヱليゅن .

ヲ- . るبطني ュالرح  るفتح 

ン- ءゅغط れض ذاヱالبي 

ヴ-  . المبيض ュゅمぺ عボت るالغدد المحي 

ヱ- . ュخط ًゅنゅحيぺ ヱ سぺفي الر ュجゅجد محヱت 

 
ヲ-  るنبيゅج るيヤسゅالتن るتحヘال . 

ン- . ءゅالغط るض عديمヱالبي 

ヴ- . ف المبيضヤخ るع الغدد المحيボت 
 

 

 

: الجコゅヰ التنゅسヤي الグكヱ ヵゲاانんوヵ في الギيギاラ الشゲيطيる 1الشムل   
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Diphllobothrium latum 

 るيطيゲك الشヨالس りキヱキ ヱا るツيゲالع るيـطـيゲالـشـ りキヱギالـ 

Phylum: Platyhelminthes 

 Class: Cestoda  

   Order Pseudophyllidea  

ヱتـسـヴヨ بـゅلـりキヱギ الـشـゲيـطـيヱDibothriocepthalus latus  るالـتــي تـعــゲف بـゅسـم مــゲاキف هــو 
 るツيゲالعBroad tapeworm  るツيゲالع るيطيゲك الشヨالس りキヱキ ヱاBroad tapeworm Fish  

:るبゅموقع اإص   トボ⇒لや لكグ⇒كヱ ラゅジ⇒انや ءゅバ⇒ف⇒ي أم るلغゅ⇒らلや りキヱギヤ⇒や ي⇒ش⇒バ⇒ت⇒らبギلや ヱ لبゅ⇒バんلや ヱ ゆا⇒ムلや ヱ طる  مボヘلや
ゅヨاسや るヤآك ヵケやヲツلや من ゅهゲغي ヱ . ポ 

ケゅاإنتشعヲــダب るخヲらト⇒مـ ヱ る⇒ــゃ⇒ن⇒ي ポゅ⇒ــヨ⇒أسや كـلや ــيعゼحيـث ي ゅــヰب るبゅاصـや ゲــんムت :ケ مــن ギيــギバلや فـي りギجيــ ゲغيـ り
. ゅيボيゲأفヱ ゅسيや ヱ ゅムيゲأم ヱ ゅبケヱلم في أゅバلや قヅゅレم 

     

 الヨظゲヰ الケゅガجي :  

ث يわـや ゥヱやゲلや りキヱギلゅらلغれやク る لラヲ أصゲヘ أヱ عゅجي ヱهي أりキヱキ メヲヅ ش⇒ゲي⇒ト⇒ي⇒る تダ⇒ي⇒ب やأن⇒⇒ラゅ⇒ジ ح⇒ي⇒ .1
 ゅヰلヲヅ3-11  من ラヲムわت ギق ヱ ゲわ3111م  . ゲん⇒أك ヱأ る⇒バ⇒トق 

2.  ゲأخـや ヱ るيـゲヰヌلや るـヰイلや ヴـヤع ゅヨهギأحـ ラゅـボيヨع ラゅصـゅم ラやキヱギ⇒خや ل⇒⇒هヱ ゲغيダلや لムゼلや ヵコヲ⇒ヤلや サأゲ⇒لや
. るيレトらلや るヰイلや ヴヤع 

3. ⇒バلや る⇒يト⇒يゲ⇒ゼلや りキヱギلゅ⇒ب ヴヨ⇒ジت やグヰلヱ ゅヰلヲヅ من من ゲらأك ゅヰضゲع ラヲムب るイضゅレلや عトボلや コゅわヨت . る⇒ツيゲ
ت⇒ボ⇒ع やلや るエわヘلゅレわسヤيや るلゲわゼヨكる عや ギレلゅレحيや るلレトらيる في やلガط やلヲسトي في مギボمや るلま ヱ るバトボلや ヴلヤガف 

 مゅヰレ قヤيا هポゅ⇒⇒レ فや るエわلゲحم . 
4.  .るヨヰم るيダيガゼت るヘص るイضゅレلや るバトボلや سطヱ قع فيやヲلやヱ لムゼلや ヵゲهゴلやヱ ラヲヤلや تمゅボلや حمゲلや ギバيヱ

やحや ンギلゅヰレيわين ヱ هي れやク قヱ りゲゼلヲنゅヰ بレي مゲヘダ . تや ヵヲわエلらيれやク チヲ غゅトء غيやヱ ゲضح تゅヨمゅ⇔ في 
. りゲغيダلや りギボバلや هらゼن يガんت ヴヤع るツيらヤل ンゲأخや る⇒يゅ⇒ヰ⇒レلや 

りゅالحي りケヱキ  : ゅـヰヤخやキ キヲجヲヨ⇒لـや ينレイ⇒لـや ـسボヘء يゅヨ⇒لـや ヴ⇒لや ゆゅダヨلや ئطゅمع غ るحヱゲトヨلや チヲيらلや メヲصヱ ギレع
 ヴعギت るبギヰم るقゲعن يCoracidium  ヴわ⇒ء حゅヨ⇒لゅب りゲح حらジمـن ت りゲغيダ⇒لـや れゅيゲゼボ⇒لـや ـضバـل بらع مـن قヤ⇒ـわ⇒らت

تれヲヨ . تや ギボヘليゲقる أهやギبヱ ゅヰ تわガـベゲ أمバـゅء  اやسゅعヱ る  22خاCyclops   メأや ヱلレイس  やDiaptomusل⇒レイس 
 ラヲـــツـــي غ ـــる ف ـــギمヵヲ مヲエわل ـــ⇒ヵゲゼボ فダわـــل やلイـــヲف やلジイـــヨي やل ـــゲف  や12-14ل バت りギヤصـــ るـــ ـــヴ يゲق ـــや ⇔ゅل يヲم

Procercoidلや れゅيゲゼボلや ログه ネاわبや ギ⇒⇒レعヱ , ءゅ⇒ـバ⇒أم ケやギ⇒جـ りケゲエわ⇒ـヨ⇒لや るقゲلـ⇒يや ゲـヘエت ポゅヨ⇒أسや لらمن ق るبゅダヨ
ヨــジイلや れــاツバلや ヴ⇒ــ ــや るلــヴ يゲقــる  يやل⇒ム⇒ヨジــ⇒ヱ る ت⇒ゅ⇒ヰجــ⇒や ゲل . ヱعレــギمゅ يــ⇒ほكل やأنジــ⇒るPlerocercoid  ラゅ مヲエわل

 メخـا るلغـゅب ラやギيـキ ヴلـや ئـهゅバمや خـلやキ ケヲـトわتヱ るقゲليや ログط هゼレت りギجي りケヲダب るخヲら⇒ト⇒م ゲ⇒غ⇒ي ヱや るゃ⇒ن⇒ي ポゅヨأسや
 ثاや ゐسゅبيع.
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: الダفれゅ التشガيダيる لりキヱギ السヨك الشゲيطيる  2الشムل   

: りケヱキ حيりキヱキ りゅ السヨك الشゲيطي3るالشムل   
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 るسطحヨال ラاギيギال るらشعPHYLUM: PLATYHELMINTHES 

Class Cestoda  

Order Cyclophyllidea      

:るらتゲلや ログه れゅيヤيヘヅ ゴيヨわت 
 تヲجギ مゅエجم في やلゲأヱ サ أحيゅنゅ⇔ خトم . -5
6-  . るيらنゅج るيヤسゅレわلや るエわヘلや 
 やلらيチヲ عギيや るヨلغゅトء .  -7
4- ボتギلغや يضعらヨلや فヤخ るيエヨلや キ 
. 

るيゲقらال るيطيゲالش りキヱギال Taenia saginata 

 るيトيゲゼلや りキヱギلや فゲバتBeef tapeworm  اءゴバلや りキヱギلゅبUnarmed . 

:  تバي⇒ش やل⇒や りキヱギل⇒ゅらلغる في أمゅバء やإنラゅジ أمや ゅل⇒や ケヲトل⇒يゲقي فيダيب عツاヱ れق⇒ヤ⇒ب やأب⇒や ケゅボإصゅبるمヲقع  
ヱ يヨ⇒لゅ⇒ع ケゅゼわنや れやク هيヱ  ゲغي りケヲダب ⇔ゅيヰトم ヱや ⇔ゅゃم نيエヤلや ゅヰكل فيぽل⇒ي يや るإساميや قヅゅレヨ⇒لや في るصゅخ

 りギجي 

 الヨظゲヰ الケゅガجي :  .

  ゥヱやゲわي メヲヅ بين るلغゅらلや りキヱギلや2-4  ヴلま لダي ゅ⇒م ⇔やケキゅن ヱ ゲわ⇒15م  . ⇔やゲわم 
 . اليبムلや ا ヱ مトガلや ヴヤع ヵヲ⇒エه ا يレム⇒ل ヱ るエضやヱ れゅダヨم  るバبケل أヨエل يムゼ⇒لや ميゲه サأゲ⇒لや 
 ي ヴヤم عジイلや لヨわゼ1111-2111 . るバトق 

 るضجゅالقطع الن 

  . قعヲヨ⇒لや في メキゅらわلや るヨヌわレم ゲغي るيらنゅج るيヤسゅレت れゅエわف れやク 
  بين ゅヰفي ヴダガ⇒لや キギع ゥヱやゲわيヱ311-211 るيダخ 
 .صヘلや ئيゅレيض ثらヨلや 
 . يضらヨلや فヤع خボت るيエヨلや キギلغやヱ 
 حゲ⇒لــや فــي るيらنゅイ⇒لــや れゅعゲヘわ⇒لــや りゲــんムب コゅــわヨわف ヴヤらエ⇒لــや عトボ⇒لــや ゅأمــ( 35-15م  ギــ⇒ي قــわ⇒لや ヱ ) ⇔ゅيــらنゅج ⇔ゅعــゲف

 بيるツ. 111111ت⇒ネゲヘ⇒わ ب⇒ケヱギهま ゅلヴ فネヱゲ جゅنらيる ثゅنヲيヱ る قギ يや ヵヲわエلゲحم حやヲلي 
  チيوらال .ポやヲأشや سيやギين سレイلや ヴヤع ヵヲエت るيヱゲك 

りゅالحي りケヱキ : 

 ヱأ ァゲـガヨلや るـエわف ゲらيف عツヨلや مジج ァケゅخ ヴلや ゅヰボيゲヅ グخほتヱ りキヱギلや مジعن ج ヴヤらエلや عトボلや لダヘレت  ゅـヨبケ
 ゆゅــダت . チヲيらلゅبــ ⇔ゅــゃيヤم ⇔ゅيــらيヤئا⇔ حゅســ ゥゲــトت りゲشــゅらم ゅــヰجヱゲخ ギــバبヱ . るトــゼن ラヲــムت ヱ ئطゅلغــや مــع ァゲــガت
やلやヲヨشــي や ヱلギバيــギ مــن やلわイヨــや れやゲأخــンゲ ) بツــや ゅヰレヨأغレــや ヱ ュゅلヨــゅعや ヱ ゴلヨイــメゅ ( بバــギ تヱゅレلヰــゅ لゼエヤــゅئش 

.. チヲيـらلや سボヘل るヨヰم るيギバヨلや れやケゅダバلや ギバت ヱ りキヱギلや ログه チヲيらب るثヲヤヨلや  ـلヨバわف るيـヲバヨلや れやケゅـダバلや ゅأمـ
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 るイـジانや ヴلـや ـفヤヨلや ヱأ ュギلـや ـهヤヨエيヱ ءゅـバأمや ケやギج ベゲわガي ヵグلや ينレイلや يطゼレتヱ يレيレイلや ءゅゼلغや يمトエت ヴヤع
 るيـゲボらلや るـらنグヨلや るジيムلや ポゅレه ⇔ゅنヲムم るトبやゲلや ヱや るيヤツバلやCysticercus bovis  メ14-12خـا  ヱ . ⇔ゅعيヲらسـや

ヴلま ヵゲئやギلや ゅヰヤムゼب れゅقゲليや ログه コゅわヨبين  ت ゅヰلヲヅ ゥヱやゲわيヱ ヵヲツيらلや7.5-9  ゅヰضـゲع ヱ مヤهـي  5.5مヱ ـمヤم
 ギـバب ラゅـジإنや ゆゅـダي .れゅـダヨم るـバبケほب キヱゴمـ サأケ ヱ خلやギلـや ヴلـま ギヨغレم مわバق مレعヱ يらيヤبيض حや ラヲل れやク
تメヱゅレ هや ログليゲقれゅ مع やلエヤم やلレيئ や ヱやلォヲらトヨ بダـりケヲ غيـゲ جيـりギ حيـث يヤボレـب やلـゲأサ لガヤـァケゅ فـي やأمバـゅء 

ゅق بダわヤي ヱ るボقيギلや キヱギفي ح るイضゅن りキヱキ ヴلや ⇔اヲエわء مゅバلأم るيヅゅガヨلや るボらトبيع  11-4لゅأس. 

 

 るيゲيゴنガال るيطيゲالش りキヱギالTaenia solium : 

 るيトيゲゼلや ゲيゴレガلや مエل りキヱキ ヴヨジتPark tape worm  るエヤジヨلや るيトيゲゼلや りキヱギلや ヱأArmed 

 ヰトم ヱや ⇔ゅゃني ゲيゴレガلや مエكل لぽلم حيث يゅバلや من りギيギء عゅجケや في ゲゼわレتヱ るبゅإصや キゅムت ヱ りギجي ゲغي りケヲダب ⇔ゅيやラ 
. ゲيコゅレガلや ュヲエم لヰلヱゅレت ュギバل キヲヰليや ヱ ينヨヤジヨلや بين るمヱギバم ラヲムت 

 .تらゼه هや ログلや りキヱギلや りキヱギلゲボらيる في كんيゲ من やلやヲレحي  الヨظゲヰ الケゅガجي :

  . اليبムلや ين منヘダب キヱゴم مトخ ヱ لムゼلや るبيヲجم كゅエم るバبケや لヨエي サأゲلや 
  ⇔اヲヅ ゲダقや ログه りキヱギلや  بين ゅヰلヲヅ ゥヱやゲわ3-1.4حيث ي  メヲヅや ゅヨبケヱ ゲわم. 
  بين るيヨジイلや عトボلや キギع ゥヱやゲわ1111-411ي  . るバトق 
  るيゲボらلや りキヱギلや في ゅヨم るلゅトわسや قلや るイضゅレلや عトボلや. 
  . صダヘわلや ثاثي ゅヰيض فيらヨلや 
  ヴヤع ヴヤらエلや عトボلや حم فيゲلや لヨわゼ12-7ي  . ⇔ゅيらنゅج ⇔ゅعゲف 
  ⇔هاゲت ゲんكや ヱ ⇔ゅヅゅゼقل نや ヴヤらエلや عトボلや.  

  
: りゅالحي りケヱキ ( ساسل メゅムأش ヴヤع ゲقت أخヱ من ヴヤらエلや عトボلや لダヘレبـين 6-5ت るـバトمـن كـل ق ケゲـエわيヱ )ـعトق

ألف بيるツ عギレ تゴヨقやキ ゅヰخل أヱ خァケゅ جジـم やلツヨـيف . ヱيダـや ゆゅلツヨـيف やلヲسـトي ) やلレガـコゅيゲ ,  51-ألف 31
 ⇔やギج るヤيヤق るらジレن بムل ラやクゲイلやヱ りキゲボلやヱ ラاゴلغやヱ ュゅレأغや ⇔ゅنゅحيや ゆゅダتヱ  ـينレイلや ケゲـエわحيـث ي チヲيـらلや ネاわبほب )

 るـジكي ヴلـや メヲـエわفي るـヘヤわガヨلや るيヨـジイلや れـاツバلや ヴلـま ـفヤヨلや ヱأ  ュギلـや ـهヤボレي ヱ ءゅバأمや ベゲわガيヱ ポやヲلأشや سيやギس
 りゅヨジヨلやCysticercus cellulosae  بين  ゅヰلヲヅ ゥヱやゲわيヱ أبيضや ラヲヤلや ヱ يイヤيヤأهや لムゼلや れやク6-14  ヱ ـمヤم

や ヴلـやギخل ヱيヨエـل مダヨـヱ れゅ كاليـب . تダエـل まصـゅبや  るإنジـラゅ بレわـメヱゅ لエـュヲ تヵヲわエ عケ ヴヤأやキ サكن مレغま ギヨلـ
 サأゲلـや ـبヤボレيヱ るヨضゅヰلや れやケゅダバلや لバヘيس بムلや ケやギج ゆヱグحيث ي りギجي ゲغي りケヲダب るخヲらトم ヱや るゃني ゲيコゅレガلや

 る25 لヱ ァケゅガヤيらんت نジヘه بや ケやギイأمゅバء やلギقيヱ るボيま ヲヨレلりキヱキ ヴ بゅلغる بغラヲツ عや りギشヱ . ゲヰتヨバـや ゲلギيـや ラやギلゅらلغـ
ゲんأك ヱأ るレس. 
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るالبقري るدة الشريطيヱالد Taenia saginata 
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 るيゲيゴنガال るيطيゲالش りキヱギالTaenia solium 
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 るسطحヨال ラاギيギال るらشعPHYLUM: PLATYHELMINTHES  

Class Cestoda  

Order Cyclophyllidea 

 Echinococcus granulosusلヨشوكる الحらيらيる الりキヱギ الشゲيطيる ا

 . やヱلトボط やلゲらيンヱや るفي やامゅバء やلギقيるボ لムヤاやヱ ゆلゅバんلب やヱلグئヱ ゆゅبれゅレ  الギيギاラ الゅらلغるتバيش   

  ゅقيأمゲالي ケالطو  メヲيـガلやヱ ケゅـボابやヱ ゴعゅヨلやヱ ュゅレاغや ゅヨاسي ゆゅゼاعや るヤكや れゅنやヲيエلや من ネやヲنや りギيش في عバفي
  عゅツء やلジイم خゅصや るلや ヱ ギらムلゲئわين . ヱهي や れやクنケゅゼわ عヨヤي .や ヱانラゅジ حيث تゆゅダ كل أ

 الヨظゲヰ الケゅガجي 

  بين ゅヰلヲヅ ゥヱやゲわم حيث يイエلや りゲصغي るلغゅらلや ラやギيギلや2-9 مヤم . 
  サأゲلやScolex : ゥヱやゲわي ポやヲأشや ين منヘダب ⇔やキヱゴم ⇔ゅエضやヱ ⇔ゅヨトخヱ جمゅエم るバبケل أヨエل يムゼلや ميゲه

 شヲكる . 51-24مヲヨイعゅヰ بين 
  قレع サأゲلや يヤي . ヴヤらح ヱ るイضゅنヱ , るイضゅن ゲع هي غيトق ゐثاヱ 
  ヴـヤع ヵヲـわエتヱ لムゼلや るヤيトわジم るイضゅレلや るバトボلや25-65  ヱ يضゅـらヨلや مـن ァヱコヱ لムـゼلや るيـゲんヨك るـيダخ

 غりギ مエيる مりキゲヘ تボع خヤف やلらヨيツين . やلや るエわヘلゅレわسヤيる جゅنらيや るلヲヨقع . 
  مــن ラヲــムわي يトســヱ حمゲلــや ヴــヤل عヨわــゼت ヴــヤらエلや るــバトボلや12-15  ゴيــヤهキ ヱأ パやゲيض فــらلゅء بــヲــヤヨي مらنゅجــ

 . りキヱギلや メヲヅ فダمن ن ゲんكや ゅهギحヲل ヴヤらエلや るバトボلや لムゼتヱ 
 .ヴヤらエلや るバトボلや مع ゅヰحゲヅ مわي ⇔ゅيゲئやキ طトガبغاف م るヅゅエヨلや るيゲئやギلや هらش チヲيらلや 

りゅالحي りケヱキ : 

 ゆاムلや ءゅバفي أم るلغゅらلや りキヱギلや يشバب. تヤムلや ئطゅمع غ ゅヰحゲトت ⇔ゅضヲج بيわレت ログهヱヨلや ـلらم من قヰわヤئف حيث تゅـツ
 れهـــي آكـــاヱ るيトســـヲلやゆゅـــゼأعや ゅـــジإنや ヱأ ゲيコゅـــレガلやヱ ケゅـــボأبやヱ ュゅـــレأغゅكラ  يـــقゲヅ عـــن ラゅـــジلإن るらـــジレلゅب(

 ギレع ヱや ⇔やギجي るلヲジغヨلや ゲغي れやヱゲツガلやチヲيـらلや ログهـ ベゅـゼレわسや)  فـي ゅـヰレم ケゲـエわي ポやヲأشـや سـيやギـين سレイلや ラほفـ
 ベゲわガمن ثم يヱ るكابي るトسやヲء بゅバأمや ケやギイق بダわヤي ヱ ヵゲゼي عレاثや るボトレمヤボレء فيゅバامや ラやケギهج  ヴلや ュギلや ヴلや

 ポゅـレه ラヲـムحيـث ي ギらムلや ヴلや بي ثمゅらلや ギيケヲلや ヴلـま طءらبـ メヲـエわفي ケヲـヅقـゲئي  ييゅل كـيس مـムشـ ヴـヤعHydatid 
cyst りケヱギلـや ヴلـや るـレاجや ـضバب ゲـヨت ゅنـゅحيやヱ ポゅレه ヲヨレت ゅヰنゅين فわئゲلや ヴلや メヲصヲلや るレاجや ضバعت بゅトわسや やクや ،

や ヱや خヨلや ヴلや لダわل ンゲらムلや るيヲمギلやりゲيトخ れゅヘعゅツم ヴلや ヵキぽتヱ ءゅツاعや كヤفي ت ヲヨレت ゅヰنゅف ギヤイلや ヱや ュゅヌバل 

خـヱゲف فننـه ク やクまبـح ヱأكـل やلヤムـب مـن  やクま كや ラゅلツヨيف  تヲヨレ آاف من يゲقや れゅلヘトيヤي. やلゅヨئي في やキخل やلムيس
やグــムهヱ ــبヤムلや تــه فــيゅحي りケヱキ لヨムســي ヵグلــや يヤيヘトلゅبــ ゆゅــダفننــه سي ゐヲــヤヨلや ــمエヤلや. ــلらمــن ق ゅــヰلヱゅレت ギــレــي عわلや

るلغゅب ラやギيキ ヴلま فيه ヲヨレئي تゅヰレلや يفツヨلや. 

 

 
بバـギ مツـي عـや  りギلゲらتゅボلـやるلヴ حイم  هイエم ثم يゲらム تケギيイيヱ ゅقギ يダل حヨイفي やلやギらيる يや ラヲムلムيس مゅئي صغيや ゲل
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سれやヲレ من بギء やلンヱギバ ، كヨـゅ يヘـや コゲلイـゴء やلダヨـゆゅ مـن جジـم やلツヨـيف نジـيج ليヘـي حـや メヲلヲエصـるヤ كـキゲ فバـل 
ゅهヲヨمن ن ギエئي ليゅقヱ 

عヴヤ سゅئل やصゲヘ له تゲكيب كيヨيゅئي خソゅ، كゅヨ يム  ラヲムわيس やلゅヨئيや ヵヲわエلي ゅヨ: Hydatid cystئي لاالムيس 
: ゅヨين هわボらヅ من るヤصヲエلや ケやギج 

 るميヲثゲイلや るボらトلや ヴヨジت るيヲヤخ るيヤخやキ るボらヅ Germinal layer  

 ، るボقيケ れゅボらヅ من ラヲムي مレيわيج كيジعن ن りケゅらع るيヲヤخ ゲغي るجيケゅخ るボらヅ 

や るボらトلや ヴヤع りヱئل. عاゅバلや يجジمن ن ラヲムわي تわلやヱ るيヘيヤل 

るレضゅエلや فظゅエヨلや ヴヨジت りキギバわم りゲصغي サゅكيや خلやギلや ヴلや るميヲثゲイلや るボらトلや من ヲヨレي Broad capsules  ログهヱ
 21-5تヌل مるヤダわ بゅلغゅゼء やلゅレمي بやヲسるト عレق قダيゲ. كグلك يトバي やلغゅゼء やلゅレمي لゅエヨヤفظ やلゅエضるレ بロケヱギ من 

ヱぼゲلــや ヴヨــジخل تやギــヤل ゆヲــヤボيــس مぼケるليــヱأや サ  るليــヱأや サヱぼゲلــやProtoscolices  りキヱゴمــ サأケ كــلヱるــバبケほب 
.ポやヲاشや ين منヘصヱ れゅダヨم 

  ラヲـムتヱ ئيゅـヨلや ئلゅـジلや فـي サヱぼゲلـや من ゅヰتゅيヲわエط مボジتヱ  ئيゅヨلや يسムلや خلやキ るレضゅエلや فظゅエヨلや ゲイヘレ⇒ت ゅنゅحيや
تゼヘل في تムـヲين مエـゅفظ ヱلムن بバض やأكيHydatid sand، サゅ بゅسم やلゲمل やلゅヨئي أや ヱلゲمل やلヵケギバ مゅ يゲバف 

 るヨيボバلや サゅأكيゅب グئギレع ヴヨジわف るレツエلやSterile cysts 

:ンヱギバلや メゅボわنや ベゲヅ 

  .チゲヨلゅب るبゅダヨلや ゆاムلや コやゲらب るثヲヤヨلや れやヱキأや مع サゅヨわلや メم من خاヘلや ヴلま ギليや るトسやヲب 
 レلや るيトيゲـゼلや りキヱギلـや れゅـツيヲらب ゐヲـヤヨلや ءゅـヨلや ヱأ るجコゅトلや れやヱゲツガلや لんم るئيやグغ キやヲم メヱゅレمـن ت るـイتゅ

ゆاムلや コやゲب 
  るـボトレـق مバل りキゅعـ ゆـاムヤل .ゅـヰバـب مバヤلや ヱأ ゅヰわジمام メمن خا ラゅジإنや ヴلま るبゅダヨلや ゆاムلや من りゲشゅらم

 ヴلــま ــلボわレلي تゅــわلゅبヱ ロゲバشــ ヴــヤع れゅــツيヲらلや ゲــゼわレتヱ ــقバヤلや ءゅــレأث れゅــツيヲらلゅــه بヨف ゐヲــヤわحيــث ي ァゲــゼلや
 .るبゅـــــــــــــــــــــــــــــــダヨلや ゆـــــــــــــــــــــــــــــــاムلや يامـــــــــــــــــــــــــــــــس ゅمギـــــــــــــــــــــــــــــــ レع ラゅـــــــــــــــــــــــــــــــジإنや 

 
  るヤآك れゅنやヲيエلや るيグمـن  تغ るـイتゅレلや るيトيゲـゼلや りキヱギلـや れゅـツيヲらب るثـヲヤأعاف م ヱعي أやゲم ヴヤع ゆゅゼأعや

.ゆاムلや コやゲب  
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りキヱギال るيطيゲالش るشوكヨال るيらيらالح Echinococcus granulosus 
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  Dipylidium caninum الدヱدة الشريطيる الكヤبيる ذاれ الヘتحتين

         るبيヤالك るدة الشريطيヱلدゅرف بバتحتين تヘال れذاDouble-pored dog tapeworm  هي من الديدانヱ
 ゅاヰب ゆゅيصا ゅما ًゅناゅحيぺ ヱ مالボال ヱ لبراغيثゅب るبゅالمص ゆلゅバالثヱ ططボال ヱ ゆكاヤل るボء الدقيゅバجداً في اأم るバئゅالش

 اإنسゅن ヱ بゅأخص اأطゅヘل. اإصゅبる بゅヰ  عゅلميる اأنتشゅر .

 الヨظゲヰ الケゅガجي        

  دةヱل الدヱح طヱبين يترا るلغゅدل  01-01البバلمゅب( ュ01س )ュس. 
  ュد بخطاااヱيناااي الشاااكل مااازバس صاااغير مぺر ゅاااヰلヱRostellum  ュبااال لأرتاااداد فاااي كااايس الخطاااゅق

Rostellar sac  ヴإلاا ًゅヘصاا ュيحماال الخطااヱ0  ヱぺ8  れゅنباا るكヱبشاا るヰالشاابي ゆف ماان الكاليااヱヘصاا
.れゅممص るバربぺ سぺيحمل الر ゅكم .ヵرヱالج 
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 ヤع るضجゅالن るيヤسゅطع التنボال ヵヱتحت るنبياゅج るيヤساゅتن るلاه فتحا ゅماヰكال من るيヤساゅء التنゅج من اأعضヱز ヴ
 ゆناゅعند كال ج るالغدة المحيヱ ن المبيضヱتحتين. يكヘال れدة بذاヱهذه الد るتسمي れءゅج ゅمن هن ヱ قعヱالم

.ゆنバد الヱボيشبه عن ًゅتركيب 
  ضヱمن البيا れكرا ًゅنヱمك ュالرح ゅヰفي ヱينمヱ رعボال るبحب るヰفشبي ヴヤطع الحبボال ゅمぺEgg balls  るياヱゅح

بيضヱ .るغゅلبゅً مゅ تشゅهد الボطع الحبヱ ヴヤهاي تتヤاヱى بنشاゅط فاي الغاゅئط ヱぺل خرヱجاه مان  01-5مゅ بين 
.ゆゅالمص 

 دヱرة الحيゅة

  ヱ البراغياث れゅمن قبل يرق ゅヰمゅヰالت ュض يتヱض.هذه البيヱالبي ゅヰمع  البراز تطرح من ヴヤطع الحبボد طرح الバب
لكاヱ ゆ اإنساゅن. يボヘاس الجناين المヱجاヱد داخال البيضاる فاي الボمل )المضيف الヱسطي( التي تصيゆ الボطط ヱ ا

 るالمذنبا るنゅر الكيساヱطا ヴل إلاヱف الجسامي  حياث يتحاヱالجا ヴإلا ًゅاヰمتج ゅاヰئゅバمぺ ベيختار ヱ الحشارة るء يرقゅバمぺ
Cysticercoid  مالボال ヱぺ るلغاゅل البراغياث البヱゅتنا ヱぺ  ュゅヰد التバب るلغゅدة بヱد ヴل إلヱر المتكيس يتحヱهذا الطヱ

قبل الボطط ヱぺ الكاヱ .ゆمن المحتمل ぺن تحصال إصاゅبる اأطヘاゅل عان طرياベ لバاヱ ベجاヱهュヰ مان قبال البゅلغ من 
الكاヱ ゆالボطط ぺثنゅء الゆバヤ مゅヰバ بバد تنヱゅلヰاゅ البراغياث مبゅشارة و ぺ ヱぺحيゅناゅ ماゅ تحصال اإصاゅبる بسابゆ ساヱボط 

ぺسااゅبيع حتااヴ  4-0رة الحشاراれ المصااゅبる عヤاヴ الغااذاء ヱぺ فاي المااゅء . هااذا ヱ تحتاゅج يرقااれゅ الكيساゅنる المذنبااる فتا
. るلغゅدة بヱد ヴل إلヱتتح 

:  يバتمد عヴヤ الバثヱر عヴヤ الボطع الحبヴヤ )ذاれ الشكل الشبيるヰ بحبる الボرع( في الغゅئط ヱぺ الバثヱر التشخيص    
  عヴヤ كراれ البيヱض بバد تحطュ الボطع .
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 Dipylidium caninumالدヱدة الشريطيる الكヤبيる ذاれ الヘتحتين 
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 Nemathelminthesالخيطيる الديدان 

الديدان الخيطيる النمヱذجيる متطヱゅلる اسطヱانيヱ る مدببる تボريبゅ عند طرفيゅヰ اامゅمي ヱ الخヘヤي. الجسュ محゅط       
 るفゅヘش るボرج بطبゅمن الخヱぺ .ضحゅغير نヱ ヵヱتكل قヱهذا الكيヱ .تكلヱمن الكي るفゅヘشبه ش 

المゅء ヱمنゅヰ مゅ يバيش متطヘاً عヴヤ جذヱر ヱسيゅボن るヱぺ  ヱ يバيش البバض من الديدان الخيطيる حراً في الترب        
.るريボالاف ヱ るريボヘال れゅانヱف الحيヤمخت ヴヤل عヘيتط ゅم ゅヰمنヱ れゅر النبゅثمヱ ベراヱぺ 

       ゆذゅف جسمي كヱج るديدان الخيطيヤلPseudocoel  سلゅء التنゅع فيه اعضボتヱ نヱبريت るボغير مبطن بطب
 لخゅرجيるبصヱرة غير متصるヤ بمسゅريベ مゅعدا فتحتゅヰ ا

 ゅماゅمぺ るلياヱط るع عصابيヱتمتاد جاذ ゅاヰمنヱ ءヵل المارヱاع حاボمتميازة ت るعصابي るاボヤصبي من حバز الゅヰن الجヱيتك
    .ًゅヘヤخヱ 

       ヴاヤع ヱぺ انヱحياヤاي لヘヤجزء من الطرف الخ ヴقصぺ اقع عندヱلمخرج الゅي بヰيتنヱ ュヘلゅب ぺضمي يبدヰز الゅヰالج
مجヰازة   Buccal capsuleيتحヱر الヘاュ بشاكل محヘظاる فمياる  مボربる منه. غゅلبゅً مゅ يحゅط الュヘ بバدد من الشゅヘه ヱقد

مارヵء مكاヱن مان  ヱぺمارヵء عضاヤي  إلاヴغيرهاゅ. يايدヵ الヘاヱぺ  ュالحゅفれゅ الゅボطヱぺ  るバبتراكيゆ مختるヘヤ كأسنゅن 
اأمゅバء التي تنتヰي باゅلمخرج. ヱفاي حゅلاる الاذكヱر  ينتヰاي الجヰاゅز  إلヴجزء عضヤي ヱآخر غدヵ. ييدヵ المرヵء 

 るمشترك るيゅヰضمي بنヰال.ポشكل مجمع مشتر ヴヤي عヤسゅز التنゅヰمع الج 

      .るضميヰة الゅنボال ベعن طري ゅربمヱ تكلヱالكي ベعن طري ًゅسゅسぺ ュس يتヘالتن .ュヱدバران مヱز الدゅヰج 

  . るالبطني るحيゅالن ヱنح るفヱボバم るيヘヤالخ ゅヰتゅيゅヰنヱ ثゅنحف من اأنぺヱ قصرぺ ًゅمヱر عمヱالذكヱ るヤصヘس منゅاأجن
ヱر الكثير من اأنヱذك ポヤتمتヱ اعゅمぺ  احدةヱ るكヱشヱぺ  دゅヘكتي سヱشCopulatory spicules  رزヘء تヱنتヤل るヤبゅق

ポゅمن هنゅد لترشد الحيゅヘء السゅثنぺ ヴبل اأنثヰفي م . 

كخصヴ )في  ヱぺ.  يتكヱن الجゅヰز التنゅسヤي عمヱمゅً من انゅبيゆ طヱيるヤ جزء منゅヰ يバمل كمبيض )في حゅلる اإنゅث( 
ヱعاゅء مناヵヱ نゅقال( ヱعاゅدة ماゅ تتヱساع هاذه الボناヱاれ عヤاヱぺ  ヴيض كボنヱاれ نゅقるヤ )قنゅة ب ぺخرحゅلる الذكヱر( ヱجزء 

تヘاتح لヤخاゅرج  بヘتحاる الヘارج  إنحヱصるヤ منヱياる تتبヰバاゅ قناゅة قゅذفاる )فاي الاذكヱر( قبال  ヱぺ( اإنゅثشكل رحュ )في 
Vulva  في(ثゅدة اإنゅع ًゅميゅام ًゅバقヱالتي تتخذ م )ヱぺ لمجمعゅبCloaca  .ًゅياヘヤخ ًゅاバقヱيتخاذ م ヵالاذヱ )رヱفي الذك(

ヱيتحد الرحمゅن بمヰبل قصير قبل انヘتゅحヰمゅ بゅلヘرج. فاي غゅلبياる الديادان الخيطياる المتطヤヘاる يختصار الجヰاゅز  هذا
 فمكヱن من ぺنبヱبتين عدا بバض الشヱاذ . اإنゅثفي  ぺمゅالتنゅسヤي بゅلذكر عぺ ヴヤنبヱبヱ るاحدة 

      るヤヘالمتط るة الديدان الخيطيゅرة  حيヱد  

 ぺكثر ヱぺمضيف ヱسطي ヱاحد  إلヴبين مبゅشرة ヱغير مبゅشرة تحتゅج  الخيطيる مゅ الديدان حيゅة  دヱرة تختヤف
 るقسゅغير ف れزال ゅم るالبيض ヱ ヱلنمゅالجنين ب ぺقد يبد .ゅヰلゅإكمヱぺ  ني الجنينゅバي .るرجيゅالخ るبيئヤل るヤاصヱ غير

الطヱر المバدヵ  إلヴخゅرج البيضる من عدد اانساخれゅ التي تمكنه من النمヱ ヱزيゅدة حجمه حتヴ يصل  ヱぺداخل 
بدخヱله مع  ヱぺبゅختراベ جヤده مبゅشرة  ぺمゅيصيゆ المضيف النゅヰئي  إنلطヱر اليرقي الثゅلث عゅدة( الذヵ يمكن )ا

 ュゅバالطヱぺ  ئيゅヰالمضيف الن ュفي جسヱ .ثينヱヤء المゅالمゅمぺ ي  إنヤيヘالط ヱينمヴشرة في  إلゅمب パヱヤالب るヤمرح
  اأمゅバء فيصبح بゅلغゅً. إلヴنيる الجسュ حتヴ يصل ثぺ ゅعضゅءيュヱボ برحるヤ في عدد من  ناعヤيه  إن ヱぺ اأمゅバء



 

0Α 

 

るتصنيف الديدان الخيطي  

 れسااميداゅヘلゅب  ヴيساامゅد مヱجااヱ ヴااヤع るتماد تصاانيف الدياادان الخيطيااバيPhasmids  ج ماانヱرة عاان زゅهااي عبااヱ(
 ポلذل ًゅバتب るالديدان الخيطي ュسボف المخرج( حيث تヤتين خボمتين دقيヤح ヴヤع عボت るحسي ゆتراكيヴإل  ヱぺ(   ينヘصان

 -مゅ :صنヘين ثゅنヱيين( ه

ヱ-  れسميداゅالافAphasmidia :-  ヵز اابرازゅヰالج .ゅヰفي れسميداゅヘال ュداバنゅب るعヱهذه المجم れゅانヱز حيゅتمت
 ヵاثرヱぺ  れゅسميديゅالاف るヤمثぺ منヱ .るنيゅالث るعヱمع المجم るرنゅボلمゅب るヤيヤق ًゅاعヱان るعヱهذه المجم ュتض .ュヱدバم

 . ヱTrichurisالجنس  Trichinellaكل  من الجنس 

ヲ- れسممميداゅヘال Phasmidia :-  ヵز ااباارازゅااヰالج .れسااميداゅヘヤل ゅااヰمتاكゅب るعااヱهااذه المجم れゅانااヱز حيゅتمتاا
 るعヱذه المجمヰل るالديدان الخيطي ゆヤغぺ ゆتنتس .ًゅليس اثريヱ دヱجヱم. 

 

 Trichinella spiralis   التراخينゅ دヱدة
     ヴدة تسمヱد ゅالترخين Trichina worm هيヱ ء كل في تنتشرゅرجぺ ュلゅバتيكل التي ال ゅヰفي ュヱزير لحゅالخن. 
الدقيるボ لإنسゅن ヱالخنゅزير ヱالجارذان ヱالدبباヱ るالثゅバلاヱ ゆالكااヱ ゆالボطاط  اأمゅバءتバيش الديدان البゅلغる في      

 ヱالヱ ュボヘالحيتゅن البيض. 
ゅمぺ . ر اعاهヱالمذك れゅヘمضيヤل るبيヤボالヱ るالمخطط れضاバيش في الバفت るار اليرقيヱاأط 

 المظヰر الخゅرجي
بゅلغる صغيرة ヱمستدقぺ るكثر في طرفゅヰ اأمゅمي حيث يヱجد الュヘ الدائرヵ يبヤغ طヱل اأنثヴ حاヱالي الديدان ال     

 . طヱلال ヱ\ン-ヱ\ヲ ضバف طヱل الذكر. المرヵء شバرヵ الشكل ヱطヱيل ヱيمثل حヱالي
 الذكر البゅلغ:

ヱ.  ل الذكر بينヱح طヱيتراヱ.ヵ -ヱ.0 ュヤم 
ヲ.  ًااياヤق るفااヱボバااذكر مヤل るيااヘヤالخヴم إلاا ベاحااヱج ماان لヱز ポゅهنااヱ لヘااي ااسااヘヤعنااد الطاارف الخ るطيااヱخر

 أجسゅمゅヰ حيث تヱجد فتحる المجمع ヱا تヱجد شヱيكれゅ لヤسゅヘد بゅلذكヱر.
:るلغゅالب ヴاأنث 

ヱ. .ءヵعند منتصف المر ヴفي اأنث るيヤسゅالتن るتحヘع الボت 
ヲ.  るقسااゅف るء بأجنااヱااヤمي ممゅجاازءه اأمااヱ ضヱلبيゅااي بااヘヤء جاازءه الخヱااヤمم ュالاارحヱ احاادヱ مباايض ポゅهنااヱぺ 

るيゅヰالن .れゅيرق 

 حيゅةدヱرة ال

فتدخل الطبボاる  اإنゅث ぺمヱゅالذكヱر عゅدة مゅ تمれヱ بバد التزاヱج.  ぺشヰر ヲ-ンمن  ぺكثرالديدان البゅلغる ا تバيش     
 ベصاغيرة تختاار れゅتطاارح اليرقااヱ ءゅااバلأم るطياゅالمخ れتحاا ゅمااヱ るطياゅءالمخゅااバمااف  اأمヤتخارج مااع الヱヱぺ  ュالااد

ヰزة جيداً بゅلدュ. فاي الバضااれ تنماヱ اليرقاれゅ كゅفぺ るرجゅء الجسヱ ュلكنゅヰ تヘضل عゅدة الバضاれ المج إلヴفتتヱزع 
بسرعる ثュ تطヵヱ نヘسゅヰ بشكل حヤزヱني ヱتصبح مバديる بバد ذلポ تتكヤس اليرقれゅ لكنゅヰ تبヴボ حياる مادة مان الازمن 

بヰذه الدヱدة عنادمゅ يتناヱゅل المضايف هاذه الديادان المتكيساる باゅلヤحュ  اإصゅبるخمس سنヱاれ. تحصل  إلヴقد تصل 
ゅس بバヘاال الバصااゅراれ المバديااる المヱバيااヱ るتختارベ الطبボااる المخゅطيااヱ るتバااゅني ماان حياث تنطヤااベ اليرقااれゅ ماان اأكيا

 سゅعる من ابتاعヴ1 .ゅヰسヤسるヤ من اانساخれゅ حتヴ تصل مرحるヤ البパヱヤ بバد حヱالي 
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るالمتكيس れゅاليرق 

ヱ.  بكيس من るطゅن محヱالمضيف تك ュنجسヱيك  るالبداي ベإارقي  ゅفيم ًゅدانه يزداد سمكバني  بヱيصبح ليماヱ
 . لشكل تボريبゅً ا

ヲ.  دةヱجد دヱت るفي داخل كل كيسヱ るديバتصبح مヱ نيヱزヤبشكل ح ゅヰسヘن れゅاليرق ヵヱتطヴلكن  إلヱ دتينヱد
 ًゅنゅدد احيバقد يصل الヴسبع. إل 

 ヱぺ المتكيسる اليرقヱ れゅجヱد من لヤتأكد الバضヤيる اأنسجる من شرائح بバمل اإصゅبる من التأكد يتュ: التشخيص    
 .فيゅヰ المتكيسる غير

 Trichuris trichiuraلسヱطيる الدヱدة ا

      るطيヱدة السヱلدゅب ヴتسمWhip worm  ゆゅمل من قبل اصحバط المستヱج )السゅيشبه شكل الكرب ゅヰヤأن شك
 ヴヤع るيヱゅحヱ るدة سميكヱدヤل るيヘヤالخ るيゅヰن النヱل( حيث تكヱالخي ゅالتي تجره れゅربバءالゅاأعض  ゅبينم るثريゅالتك

 るيゅヰن النヱتكるميゅي اأم るヤيヱط ヱ るヘنحي ュط. ااسボء النحيف فヵالمر ゅヰجد فيヱTrichuris  ヵرバه الذيل الشゅنバم
.ゅヰليس ميخرتヱ دةヱالد るدمボم るボيボلحゅب ヱن الجزء النحيف هゅرف بバن يぺ من قبل ュهذا ااس ヴعطぺ حيث 

الغヤيظる لバヤديد من الحيヱانれゅ مثل الكاヱ  ゆاأمゅバءمヱقع اإصゅبる: هذه الديدان شゅئるバ في المバي اأعヱر 
ヱالボردة. إنゅヰ تطمر رぺسゅヰ الدقيベ في طيれゅ جدار  ヱاإنسゅنالمجتراぺ  れنヱاعض ヱالخنゅزير ヱكل ヱالヱボار
 اأمゅバء

 المظヰر الخゅرجي

 ゅヰلヱطン1-ヵ1 .هゅヘش ュヘلゅجد بヱء، ا تヵلمرゅل بヱمشغ ュثي الجسヤالي،  ثヱحヱ ュヤم 

حدة طヱيるヤ.  الボنゅة الゅボذفる ميز بنゅヰيる جسمه المヱボバفヱ るله شヱيكる سゅヘد ヱاتヱي اأنثぺ  :ヴقل بヤボيل من طヱل الذكر 
 تتصل بゅأمゅバء بمسゅفる طヱيるヤ قبل المخرج.

ヴريض(. اأنثバلجزء الゅالجز النحيف ب( ュل جزئي الجسゅع عند اتصボت るيヱاانث るيヤسゅالتن るتحヘال: 

 . الرحュ يحتヵヱ عヴヤ الバديد من بيヱض شبيるヰ بゅلبرميل ذاれ سدادتين 

من مامسる اليد لヤتربる الرطبる المヱヤثヱぺ  .るء المヱヤثين بゅلبيヱض المヱぺ ゅمن الغذاء  اإصゅبるدヱرة الحيゅة  تحصل 
 るバلبض れゅبゅر الزغヘبح るاأجن ュヱボتヱ رヱاأع ゆس قرボヘت ゅヰض فأنヱإبتاع البي ュيت ゅعندمュゅيぺ  رボتست ュمن ثヱ

  الغヤيظヱ るتستغرベ شヰراً حتヴ تبヤغ. ヱتバيش الديدان البゅلغる لバدد من السنين. ヱاأمゅバءبゅأعヱر 

 

 

 

 

 

  



 

0Γ 

 

 Trichinella spiralis   التراخينا دヱدة

 

   

 

 

 



 

Α1 

 

  るطيヱدة السヱالدTrichuris trichiura 

  

 

 

 



 

Αヱ 

 

 
 

 Ascaris lumbricoidesدヱدة الصヘر الخراطيني 

Phylum: Nemathelminthes 

  Class: Phasmidia       

    ゆهي تصيヱ لميゅر عゅانتش れنهذه الديدان ذاゅاإنس ゅحيぺヱ سゅاأس るلدرجゅزير. بゅالخن ヱ ردةボض الバب ًゅن 

るبゅقع اإصヱفي م るلغゅيش الديدان البバء: تゅバدليال  اأم ポゅهناヱ ،るمヱضاヰاد شبه المヱالم ヴヤحيث تتغذى ع るボالدقي
.るائل الجسميヱالسヱ ュتمص الدヱ ゅヰهゅヘء بشゅバطي لأمゅء المخゅض الغشバت ゅم ًゅنゅحيぺ ゅヰنぺ ヴヤع 

 المظヰر الخゅرجي: 

- ぺ لヱطااぺ دة إحاادىヱااد هااذه الاادバتるالبشااري るاع الدياادان الخيطيااヱبااين، ناا ヴل اأنثااヱح طااヱحيااث يتااراヲ1-ンヵ  ュساا
 سمكぺ  ًゅكثر ヱاإنゅثسヱヱヵ-ンヱ  ュالذكر بين 

-  .るه مسننゅヘجميع الشヱ نبيتين بطنيتينゅإثنتين جヱ るريヰاحدة ظヱ هゅヘط بثاث شゅمح ュヘال 

 المرヵء ぺسطヱاني تボريبヱ ًゅيヘتح في ぺمゅバء مسطحる تشبه الشريط. -

 る التنゅسヤيる اأنثヱيる عند نゅヰيる الثヤث اأمゅمي من الجسュ. تボع الヘتح - 

-  れゅيمヤدد من الُحバد بヱمزヱ ف في الذكر قصيرヱボバالم ゆالذنPapillae  ポゅهنヱ .صゅالخ ゆالترتي れذا るصゅالخ
 غير متسヱゅيتين بゅلطヱل. ヱぺشヱيكتゅ سゅヘد متسヱゅيتين 

بيضاる يヱمياゅً. البيضاる محゅطاる مان  ヲ11111 إلاヴتطرح لヤخゅرج ぺعداد كبيرة من البيヱض تصال دヱرة الحيゅة: 
 يحيط بボشرة داخヤيる سميكる صゅفيWarty .るالخゅرج بغطゅء ぺلبヱميني كثير الثゅليل 

هذه البيヱض عندمゅ تترポ المضيف تكヱن غير مボسمヱ るحتヴ تبدぺ بゅلنمヱ فأنゅヰ تحتゅج 
ヴإل  ュنحرارة اقل من حرارة جسゅكسجين  اإنسヱاأヱ るبヱياً من الرطヤج قゅتحتヱ

ボهي تヱخالヱ .رة جيدةヱبص  るيヱゅاد الكيميヱالم ュヱゅヱ1-ヱヴ  فヱفي ظل ظرヱ ًゅمヱي
 ゅعندمヱ .ًゅنيゅث ًゅراً يرقيヱن طヱليك るداخل البيض  ヱهヱ خヤن جنين نشط ينسヱيتك るسبゅمن
يتュ إبتاع البيヱض فأن اليرقる تخرج في اأمゅバء ヱمن هنポゅ تخترベ الغشゅء المخゅطي 

 ゆتذه ュالد るاسطヱبヱヴل إلゅف ゆヤボلゅخال الكبد ف ゅヰボطري るقゅر شヘتح ポゅهنヱ رئتين
 ヱء حيث تنمゅバأمゅدة فバلمゅء فヵالمر ュث ュヱバヤو الحنجرةو البるائيヱヰال れゅبゅصボالヴإل 

 سنる. إلぺ ヴشヰر Γشヰر. تバيش الديدان البゅلغる في الجسュ حヱالي  ヲ-ヲ.ヵديدان بゅلغる خال 

 

 

 



 

Αヲ 

 

 Ascaris lumbricoidesدヱدة الصヘر الخراطيني 

 

 دヱرة الحيゅة

 

 

 



 

Αン 

 

 Ancylostoma duodenaleدヱدة الشصيる ال

       るالديادان الشصاي ュساゅدة بヱهاذه الاد ヴتسامHook worms  فاي るバئゅهاي شاヱنゅدرة اإنساゅنا れاゅفاي حا .
اعتيゅدياゅً بشاريヱ るهاي شاゅئるバ فاي كال ぺنحاゅء الバاゅلヱ ュخゅصاる  إنヰاゅ إابゅلخناゅزير  ヱAncylostomaجدれ ديادان 

 . Old World hook wormلボديمる الشصيる المنゅطベ ااستヱائيヱ るتسمヴ بدヱدة الゅバلュ ا

: الديدان البゅلغる اسطヱانيヱ るالجزء اأمゅمي من الجساュ منバطاف نحاヱ النゅحياる الظヰرياる مشاكاً المظヰر الخゅرجي
 تركيبゅً يشبه الشص. 

 

 るيتينياゅئح كゅヘج مان صاヱباز ًゅبطنيا るطاゅمحヱ الشاكل るيヱبيضا るバاساヱ ュاヘال るظヘمح
.ًゅنゅسنぺ تحمل 

 

 

( مヤاヱ ュالヘتحاる التنゅساヤيる اأنثヱياる تボاع خヤاف منتصاف الجساヱ ュنゅヰياヱヲ る) ヱ1-ヱンاأنثヴ بين يتراヱح طヱل      
 .るボدقي るكヱي بشヰتنت るيヘヤالخ ュالجس 

 

( مヤاااヱ ュيتمياااز بヱجاااヱد كااايس ساااゅヘد Γ) Β-ヱヱيتاااراヱح طاااヱل الاااذكر باااين 
Copulatory bursa  るحميااヤال るバاادد ماان اأشااバب ュعااريض ماادعRays 

 るيゅヰص عند النゅخ ュゅبنظ るد.المرتبゅヘالس れゅيكヱج من شヱز ポゅهنヱ ュجسヤل 

 

 : دヱرة الحيゅة    

خايぺヲ-Β  ゅلف بيضる يヱميヱ ًゅهي في مرحヲヵ-ン1  るヤتطرح اأنثヴ البゅلغる حヱالي 
 ヱلنمゅا تستمر بヱج  إاゅاء حيث تحتヱヰヤل ゅヰرضバبتヴينتين.  إلバم るبヱرطヱ حرارة

 るيヱعص れゅس تصبح اليرقボヘعند الRhabditiform  نساخぺ ني منゅバتヱ るلヱمتح
ヴشكل  إلStrongyliform  اد اأخرىヱالمヱ ゅالبكتري ヴヤع れゅتتغذى هذه اليرقヱ

 るخيطي るنساخين لتصبح يرقぺ ني منゅバتヱ るبسرع ヱهي تنمヱ ئطゅلغゅدة بヱجヱالم
Filariform  جرゅヰهذه تヱ るغير متغذيヱ るديバمヴإل  るمن الترب るيヱヤバال ベطゅمن

الヤمف ヱتنتボل  ヱぺالدュ  إلヴصل لتخترقه ヱت اإنسゅنمنتظرة فرصる مامستゅヰ لجヤد 
ヴداً  إلヱバصヱ لرئيتينゅف ゆヤボالヴبين الزغ إل ゅヰسヘء حيث تطمر نゅバلأم ゅمن هنヱ ュヱバヤالبゅب ゅدهバبヱ خヤتنس ヴحت れゅ

ديدان بゅلغる في غضヱن خمسる اسゅبيع من تゅريخ دخヱل اليرقれゅ  إلヴبゅلطبるボ المخゅطيる لأمゅバء فتنمベ  ヱتヤتص
 حصل عن طريベ المゅء ヱالغذاء المヱヤثين. الديدان البゅلغる ليسれ مバمرة.اإصゅبる قد ت إنلヤجسュ. جدير بゅلذكر 

 



 

Αヴ 

 

 るدة الشصيヱالدAncylostoma duodenale 

 

 

 

 
 



 

Αヵ 

 

 .16Lab                                  عشر                                      سゅدسالمختبرال

 るسيヱدة الدبヱالدEnterobius vermicularis 

Phylum: Nemathelminthes 

  Class: Phasmidia       

          るسيヱدة الدبヱلدゅب ヴتسمPinworm ヱぺ  るديバボدة المヱالدSeat worm  

ぺ جاد فاي كالヱهاي تヱ ュلゅاバء الゅإارجا ゅاヰن  إنヱالديادان تكا ゆاヤخااف اغるبゅاإصا  ベطゅفاي المناا ًゅدرة نسابيゅنا ゅاヰب
 ヴヤتصرة عボد من الديدان المバهذه تヱ .るائيヱنااستゅل. اإنسゅヘبين اأط ゅا سيمヱ 

るبゅقع اإصمヱرة مان  : مヱゅاأجازاء المجا ヱ るدياヱالزائادة الدヱ رヱاي ااعاバفاي الم るلغاゅايش الديادان البバءتゅاバاأم 
 المستボيュ.  إلヴالبゅلغる  اأنثヱヴالتي منゅヰ تゅヰجر 

ديدان صغيرة بيض غゅلبゅً ماゅ تشاゅهد ヱهاي تヤتاヵヱ بنشاゅط فاي الغاゅئط المطارヱح بバاد إساتバمゅل : الشكل الخゅرجي
 れاヰالمسヱぺ  .るن الشرجيボالح 

 لمرヵء الحヵヱゅ عヴヤ إنتゅヘخ عند نゅヰيته الخヘヤيる ا -

 لュヘヤ ثاث شゅヘه ヱا يヱجد تجヱيف فمي.  -

ヴاأنث 

 مΒ-ヱン .ュヤيتراヱح بين  اأنثヴطヱل  

 تボع الヘتحる التنゅسヤيる عند اتصゅل الثヤث اأمゅمي مع الثヤث اأヱسط. -

 بべاف البيヱض. تحتヵヱ اأنثヴ عヴヤ مجمヱعتين من اأعضゅء التنゅسヤيヱ るيكヱن الرحمゅن ممتヤئين -

 . كل حゅفる طヱيるヤ مدببる تشبه الدبヱسヱهي مستدقる عند الطرفين ヱلكن الذنゆ يمتد خゅヘヤً عヴヤ ش -

  الذكر

 مュヤ ( ヱهي ぺقل عدداً ヱنゅدراً مゅ تشゅهد . ヲ-ヵالذكヱر صغيرة )  -

 من اأعضゅء التنゅسヤيる ذكر عヴヤ مجمヱعヱ るاحدةحتヵヱ الي -
 ذنゆ الذكر مヤتف ヱيحヵヱ إمتداد شبيゅヰً بゅلكيس ヱتヱجد شヱيكる سゅヘد ヱاحدة فボط.  -

 دヱرة الحيゅة 

 ュئ جسヤيمت ゅعندمヴاأنث  ًゅヘヤجر خゅヰت ゅヰفأن るض المخصبヱلبيゅبヴإل  るمنتظم るيヤلي れمل هجراバالمخرج حيث قد ت
 るل المخرجياヱح るボتضع البيض في المنط ヴحتPerianal region  ترجاع ュمان ثاヱヴماع  إلا ュيボإنالمسات  ًゅقسام

ヱبمامساる  الادヱدة  Itchingمنゅヰ قد تخرج من المخرج ヱتطرح مع الغゅئط . تسبゆ حركる الديادان حكاる شاديدة 
بバد إبتاع  البيヱض تボヘس اليرقヱ れゅتحヘر ميقتاゅً  فاي الجادار المخاゅطي  .لヱヰヤاء فإنゅヰ تتحヘز عヱ ヴヤضع البيض

 ヱن تنمぺ ر قبلヱاأع るボلمنطヴر إلヱاأع パفي فرا るلغゅدة هي  إن .ديدان بヱة الدゅمدة حيンΑ-ヵン .ًゅمヱي 



 

Α0 

 

 0 إلاヴالمرحヤاる المバدياる بヘتارة قصايرة تصال  إلاヴعند طرحゅヰ تحヵヱ جنينゅً نゅميゅً جزئياヱ ًゅلكنヰاゅ تنماヱ  البيヱض 
 لحد مD  . ゅسゅعれゅ . هذه البيヱض صغيرة ヱمسطحる  من جゅنヱ ゆاحد تشيه الحرف 

فاي المنطボاる المخرجياヱ る تاأثر  اإناゅثالحكる التي تسببゅヰ هجارة  إلヴفゅضゅفる  المرضيるالتأثيراぺ れمゅ عن        
  ヵتيد ゅヰفأن ًゅヘن كثيヱقد يك ヵالذヱ رヱゅد المجヤالجヴإل  れゅااضاطراب ヴحتاヱ لゅاバヘاانヱ るالراحا ュداバإنヱ ュヱالن  るヤق

るالجنسي 

        るボطريるبゅس الشخص  اإصヘلنヱぺ  خرلشخصぺ  ゅヰهمぺ ベتأخذ عدة طرائ : 

 ヵدة تيدヱهجرة الد ゅヰالتي تسبب るن الحكぺ  اليد حيث ヱぺ اءヱヰال ベعن طريヴلي  إلゅلتゅب ヱ المخرج るボمنط ポن يحぺ
 ااشخゅص المヰمヤين بطبゅعヱぺ . ュヰ اأطゅヘلفأن البيヱض ستكヱن مヱجヱدة تحれ اأظゅفر ヱبゅلتゅلي تصل الュヘ لدى 

ヱ. المابس ポتحري ュيت ゅاء عندمヱヰفي ال るلヱヰض تتحرر بسヱن البيぺ ゅكم  ヴاヤع るياヱゅاراش الحヘشراشف الヱ
 تポヤ البيヱض . 

ヲ.  . ベلي تستنشゅلتゅبヱ اءヱヰن تدخل مع الぺ ض منヱبيヤيمكن ل ポكذل 
من البياヱض التاي تボヘاس ぺحيゅناゅً عناد الجヤاد المحايط عن طريベ دخヱل اليرقる ثゅنيる  اإصゅبヱるقد تحصل  .3

 るيバى الرجヱدバلゅهذه ب ヴتسمヱ لمخرجゅبRetro infection . 
الュゅバ عヴヤ بバض اأعاراض المرضايる الماذكヱرة ساゅبヱ ًゅボاسايمゅ حكاる منطボاる المخارج   التشخيص يバتمد        

ヱلكن التشخيص الدقيベ يتュ بゅلバثヱر عヴヤ البيヱض فاي طبボاれゅ جヤاد المنطボاる حاヱل المخرجياる بゅساتخداュ الشاريط 
 ベالاصScotch tape ヱぺ الدي ヴヤر عヱثバلゅدب. るلغゅان الب 

       ュتت るيゅقヱف الぺ اج لكلバال ヴطバُي ゅاحد افراده ゆゅائل المصヱバال るلゅفي حヱ .بينゅالمص るلجゅバبم . るヤئゅバراد ال
ヴヤالتأكيد ع ポكذلヱ . るالشخصي るفゅالنظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΑ 

 

 るسيヱدة الدبヱالدEnterobius vermicularis 

     

 

 

 



 

ΑΒ 

 

 

 るسميديゅヘدة الヱالدWuchereria bancrofti 

تバد هذه الادヱدة مان الطヘيヤاياれ البشاريる الゅヰماる فاي ااقطاゅر الحاゅرة مان اسايヱ ゅافريボياヱ ゅتظヰار غゅلباゅً فاي       
 . るليゅع るبヱد رطヱجヱ مع ゅم ًゅعヱياً نヱفصل الصيف ط ゅヰن فيヱالتي يك ベطゅالمن ヱ るيヤحゅالس ベطゅالمن 

るبゅقع اإصヱم : るيヱゅヘمヤفي الغدد ال るヘتヤم るلغゅتعيش الديدان البヱヱأ ゅヰفي أقنيت. 

   ュゅر العヰجاد : المظヱايヱ هゅヘن شاヱباد るبسايط ュفا るبه فتحاヱ يتهゅヰياً بنヤخ قヘمنت ベس دقيぺبشكل ر ュالجس ベيستد
ヵاخر غدヱ يヤء من جزء عضヵن المرヱيف فمي . يتكヱتج 

:ヴاأنث 

   るتحヘع الボتるيヱاأنث ヴء إلヵياً من منتصف المرヤف قヤالخ 

 . مヲヵ ュヤ.1مュヤ ةعرض0ヵ-ヱ11  ゅヰبين اإنゅثيتراヱح طヱل  

 :الذكر

 مヱ . ュヤ.1مヱ  ュヤعرضヴ1  ゅヰ طヱله 

 ヱتヱجد شヱيكる سゅヘد ヱاحدة طヱيヱ るヤاخرى صغيرة . 

 دヱرة الحيゅة: 

يمثاال بゅボيااゅ غشااゅء  Sheathغمااد  ヱぺمحゅطااる بغشااゅء دقيااMicrofilariae  ベيرقااれゅ دقيボااる تساامヴ  اأنثااヴتضااع 
 ゅヰضاヱالمحيطااي بي ュفااي الاد るلياゅاجااد بتراكياز عヱهاي تتヱ افヤماان الخ るمدبباヱ ュゅرة  مان اامااヱماد れゅهاذه اليرقاا

بصヱرة رئيسる من حヱالي السゅعる الゅバشرة لياً ヱحتヴ الرابるバ صبゅحゅً بصヱرة تنسجュ مع تヱفر المضايف النゅقال 
ヱقد ヱجد ぺن هذه   الذヵ يتغذى لياً . ヱAedesالجنس  ヱAnophelesانヱاع من جنس  Culexلヱ ゅヰهヱ بヱバض 

فاي النヰاゅر فاゅن  ぺماゅالاذين يバمヤاヱن لاياً ヱيناゅمヱن نヰاゅراً .  اأشاخゅصاليرقれゅ تغيار مان ヱقاれ تヱاجادهゅ هاذا فاي 
. るيヱالرئ るيヱالدم るعيヱأゅتتركز ب れゅاليرق 

عضااれ  إلاヴبバد مص الدュ من قبل الحشرة فゅن اليرقる تボヘد غشゅئヱ ゅヰتخترベ جادار ぺمバاゅء الحشارة ヱتヰاゅجر    
النصف ヱلكنه يزداد سامكゅً عادة ماراれ متحاヱاً  إلヴيث تمتد هنポゅ بين األيゅف الバضヤيる يボصر الجسュ الصدر ح

ヴإلا  ベيشابه الساج ゆتركياSausage shaped  يحادث انسااخينヱ ًゅعرضاヱ ًاヱدة طاヱالاد ヱيازداد نما ゅادهバبヱ
الخطュ . تستغرベ عمヤيる  إلヴفتصل اليرقる الヘاريる مرحるヤ الバدヱى ヱبヰذا تゅヰجر من الصدر بゅتجゅه الرぺس اسヘاً 

 ュد ヴヤع るبゅالحشرة المص るعند تغذيヱ . عينヱالي ااسبヱح るضヱバداخل الب ヱنالنمゅاإنس  るتدخل اليرقヴإل  ュجسا
 إلاヴااヱعياる لヤمヱゅヘياる الكبيارة حياث تساتボر هناヱ ポゅتنماヱ  إلاヱヴتヰاゅجر مان الجヤاد ماع الヤماف المحيطاي  اإنسゅن

 لتصل البぺ . パヱヤشヰرمرحるヤ البヱ . パヱヤهذا النمヱ بطيء حيث تحتゅج الديدان حヱالي تسع 
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ゅفاريヱيكرゅمヤرجي لゅر الخヰالمظ 

ヱ- حヱيترا  ゅヰلヱطヲ11-ン11 .نヱيكرゅم 

ヲ- ط الゅتحゅفاريヱيكرゅغب م るヘヤボلゅب ヴيسم ゅن مヱتكヱ ゅヰل منヱطぺ مدPreuce .るميゅاأم るيゅヰعند الن 

ン-  るعريض るميゅاأم るيゅヰالن.るكヱبش るحヤمسヱ رةヱمدヱ 

ヴ- .るى جسميヱن ヴヤع ヵヱتحتヱ るボالذيل دقي ヱا るيヘヤالخ るيゅヰن النヱتك 
       るيل :اإمراضيヘبداء ال Elephantiasis Filariasis  دヱث ردヱبحد れゅليس اليرقヱ るلغゅدة البヱالد ゆفتتسب

. るيヱゅヘلم れانسداداヱ るبيゅヰل التバاأعراضتحصل  ف ヴلヱلانسداد بتدلي  اأヱぺ  مافヤكبيرة مان ال れゅكمي ゆゅانسي
 ًゅناゅاحيヱ نヱالبريتヱ るيヤالكヱ るنゅالمث ヱ نヘءفي كيس الصゅاバيا اأمヱゅヘمヤال れاヱناボار اانساداد فاي الヰيظ ゅعنادم ヱ . る

 れتح ゅمヱ دヤدالصغيرة في الجヤالج . ュتتضخ るن اانسجゅرج فヘالヱ الصدرヱ ااطرافヱ نヘكيس الص るصゅخヱ 

       ュيرق التشخيصيت ヴヤر عヱثバلゅذ لياً بヱالمحيطي المأخ ュفي الد ゅفاريヱالميكر れゅヱぺ  ادヤر الجゅبأجراء اختبا
. 

عヴヤ المرض ابد  من مゅバلجる المصゅبين ヱمヱゅボمる الحشرة النゅقるヤ كماゅ تاュ تبيゅنヰاゅ فاي مヱضاヱع  ヱلヤسيطرة      
. ゅالماري ヴヤالسيطرة ع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β1 

 

 

 るسميديゅヘدة الヱالدWuchereria bancrofti 

  

Microfilaria stage 

 

 


